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VOORWOORD
veertig jaar geleden besloot het hoger beroepsonderwijs
zijn krachten te bundelen met de oprichting van de toenmalige
HBO-raad, tegenwoordig de Vereniging Hogescholen. Al veertig
jaar is het ons doel om de belangen van de hogescholen te behartigen en daarmee bij te dragen aan kwalitatief hoogstaand
hoger beroepsonderwijs.
In die veertig jaar is de wereld ingrijpend veranderd, en bij elke
ontwikkeling veranderde het hbo mee. Opleidingen gingen op
in nieuwe, grotere instellingen, en het aantal studenten groeide
explosief. Aan 37 hogescholen studeren nu bijna 450.000 studenten en werken zo’n 46.000 docenten en andere medewerkers.
De afgelopen twintig jaar heeft het onderzoek een vaste en
relevante plek gekregen binnen het hbo. Inmiddels wordt
praktijkgericht onderzoek vormgegeven in een groot aantal
onderzoeksprogramma’s, die worden geleid door bijna 700
lectoren. In onder andere Centres of Expertise werken het hbo,
het bedrijfsleven en maatschappelijke partners nauw samen op
het gebied van thema’s die belangrijk zijn voor de economische
en sociale ontwikkeling van ons land, zoals energie, water of
gezond ouder worden.
Dit jubileumboek geeft een kijkje in de keuken van het hbo in
2015, kijkt terug en blikt vooruit naar de toekomst. De verschillende bijdragen, portretten en interviews geven een prachtig
beeld van de dynamiek en diversiteit van de sector. De projecten
die in dit boek worden beschreven zijn onder andere geselecteerd op hun innovatieve bijdrage aan de maatschappij. De
reportages en de interviews met studenten, docenten, alumni en
professionals zijn afkomstig van allerlei hogescholen, van noord
tot zuid en van groot tot klein.
We zijn trots op onze sector, de ontwikkelingen die we doormaken, de resultaten die we hebben bereikt en de impact die
we hebben op de samenleving van morgen. Het is onmogelijk om
in dit boek een uitputtend overzicht van de hele hbo-sector te
geven; de auteurs hebben keuzes moeten maken uit de vele
projecten, voorbeelden, verhalen en onderzoeken die onze
sector rijk is. Alles bij elkaar is het een informatief, divers en rijk
geheel geworden. Ik wens u veel leesplezier!
THOM DE GRAAF || VOORZITTER VERENIGING HOGESCHOLEN
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Bijna 450.000 studenten volgen een hogere beroepsopleiding. Je zou
denken dat de geschiedenis van het hbo niet zo ver terug gaat. Toch was
het bijna vierhonderd jaar geleden dat de voorlopers van het hbo
ontstonden. Hoe de Dutch Professional sindsdien zijn opmars maakte,
wordt in dit hoofdstuk uiteengezet.

S

inds jaar en dag leiden we mensen
op en brengen ze liefde bij voor
hun vak. En dat vak, dat beroep, is
volgens de Dikke Van Dale ‘een
maatschappelijke werkkring
waarvoor de vereiste bekwaamheden en/of
bevoegdheden zijn verkregen’. Studenten de
liefde voor een vak en tegelijk de vereiste
bekwaamheid bijbrengen, dát is de ambitie van
de Nederlandse hogescholen.

niet alleen groter, maar beslist ook complexer
is geworden. Het perspectief van de hbo’er is
niet meer uitsluitend gericht op de werkplaats,
het ziekenhuis of het kantoor, maar heeft zich
verbreed naar de hele maatschappij. Onze
maatschappij koestert de onbescheiden
verwachting dat de moderne professionals
overal hun bijdrage moeten kunnen leveren en
zich staande weten te houden, van Bennekom
tot Shanghai.

Hoe die liefde voor het vak wordt gewaardeerd
en gekwalificeerd verandert met de tijd. In de
middeleeuwen waren het de gilden die waakten
over vakmanschap en meesterschap. In zijn
werkplaats of atelier bracht een leermeester zijn
gezel de beginselen van houtbewerking of
bouwkunst bij en leerde hem de fijne kneepjes
van het vak. Essentieel waren de vaardigheden
en materialenkennis die de leerling daarbij
opdeed.

En waarom zou de maatschappij ook bescheiden verwachtingen koesteren van de Dutch
Professionals? Het raderwerk van de Nederlandse samenleving blijft draaien dankzij de
dagelijkse inzet van vele honderdduizenden,
zo niet miljoenen professionals die hun kennis
en vaardigheden hebben opgedaan op een
hogeschool. Er is geen bedrijf, non-profitorganisatie of overheidsinstelling die het kan
stellen zonder de blijvende inbreng van afgestudeerde hbo’ers. Om ook in de toekomst het land
draaiende te houden, besteden we als maatschappij jaarlijks bijna drie miljard euro aan het
hoger beroepsonderwijs.

Vandaag willen we dat hogescholen reflective
practitioners opleiden: professionals die actief
reflecteren op hun handelen, die impliciete
kennis expliciet maken, die hun werk toetsen en
bevragen én die een leven lang blijven leren.
Liefde, vakmanschap en meesterschap alleen
zijn niet meer voldoende. De hedendaagse professional combineert deze kwaliteiten met een
onderzoekende geest en past ze op een verantwoorde manier toe in een wereld die met de tijd

Ieder jaar doen bijna 450.000 studenten aan
37 hogescholen hun best om hun hbo-diploma
te behalen. Bijna 46.000 docenten en ondersteunende medewerkers dragen daaraan bij.
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HET HBO IN HET ONDERWIJSSTELSEL1

12.000 studenten
Master aan hogeschool

93.900 studenten
Master aan universiteit

TOTAAL

bijna 450.000
studenten
aan hogeschool

428.700 studenten
Bachelor aan hogeschool

159.500 studenten
Bachelor aan universiteit

5.800 studenten
Ad aan hogeschool

63.800 diploma’s
Mbo-4

44.600 diploma’s
Havo

31.800 diploma’s
Vwo

Associate degree (Ad), 2 jaar || Bachelor, hbo 4 jaar, wo 3 jaar || Master, 1-4 jaar
Bron: 1-cijfer-HO, bewerking Vereniging Hogescholen (hbo-studenten 2014/15), 1-cijfer-HO, bewerking VSNU
(wo-studenten 2014/15), Centraal Bureau voor de Statistiek (mbo, havo, vwo gediplomeerden 2013/14).

1
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WIE?

STUDENTEN
De eerste opleidingen, de eerste studenten
De ontstaansgeschiedenis van het hoger beroepsonderwijs
weerspiegelt de ontwikkeling van ons land. In het preindustriële Nederland werd de vorming van ambachtslieden sinds de middeleeuwen op kleinschalig niveau verzorgd door de gilden. In de Gouden Eeuw werd Nederland
een wereldmacht met misschien wel de eerste moderne
industrie, de zeevaart, en daarvoor bleek deze traditionele
onderwijsvorm niet meer afdoende. Daarom richtte de
VOC in 1619 in Amsterdam de stuurliedenopleiding op, die
misschien wel als de moeder van alle hbo-opleidingen kan
worden gezien. Deze opleiding ging in 1785 op in de eerste
algemene zeevaartopleiding. In diezelfde periode maakten
Hollandse meester-schilders furore in Europa en werd
schilderkunst een belangrijk exportproduct. Niet toevallig
werd in 1682 dan ook de Haagse Teeken-Akademie opgericht, de eerste opleiding voor beeldende kunst.
Zo ontstond in elke periode van de evolutie van het
moderne Nederland een bijpassende hogeschool. De
industrialisatie in de negentiende eeuw leidde in 1847 tot
de oprichting van de ‘Inrichting van Handel en Nijverheid’
in Amsterdam, de voorloper van de heao, en een jaar later
werd in Rotterdam de eerste technische opleiding gestart.
Toen de ‘sociale kwestie’ in de tweede helft van die eeuw de
gemoederen begon te beroeren, zagen opleidingen voor
verpleegster (1878) en ‘Socialen Arbeid’ (1899) het licht.
Dat onderwijs aan de jeugd beter aan professioneel opgeleide leraren kon worden overgelaten, had men in 1797 al
begrepen, toen in Groningen de eerste ‘kweekschool’ het
licht zag, de voorloper van de huidige pabo’s. De bevolkingsgroei en de trek naar de steden leidde in 1908 tot de

oprichting van de eerste bouwkundeopleiding op hbo-niveau in Utrecht. Met de modernisering en schaalvergroting
van de landbouw in de eerste helft van de vorige eeuw ontstonden in de jaren twintig de eerste landbouwopleidingen, in Groningen en Deventer.
Achter het ontstaan van al deze hogere opleidingen in de
afgelopen eeuwen is een gemeenschappelijke factor zichtbaar. Waar universiteiten veelal door heersende elites, de
kerk en overheden werden opgericht, waren het vaak
gewone burgers die het initiatief namen tot het instellen
van een hogere beroepsopleiding. Ondernemende en vernieuwende burgers zagen de noodzaak om jongeren op te
leiden die hun ondernemingen zouden kunnen versterken
en staken daarop de handen uit de mouwen. Deze vraag en
dit initiatief vanuit de samenleving kenmerken het hoger
onderwijs tot de dag van vandaag.

Achtergrond van de studenten
Met hun burgerlijke oorsprong is het niet verwonderlijk
dat de instellingen voor hoger onderwijs, die overal als
paddenstoelen uit de grond schoten, dezelfde verlichtingsidealen uitdroegen als de nieuwe wereld van handel,
industrie en dienstverlening: vrijheid, gelijkheid en toegankelijkheid voor iedereen. Er was geen plaats voor het
elitarisme dat nog lang de universitaire wereld zou kenmerken. Zo kon het beroepsonderwijs en later ook het hbo
uitgroeien tot een ‘emancipatiemachine’ bij uitstek.
Scholing was altijd al de sleutel voor een hogere levensstandaard geweest, maar in de samenleving van rangen en
standen werd toegang tot vormen van scholing vaak
bepaald door afkomst.

GESCHIEDENIS

13

AANTAL STUDENTEN PER SECTOR VANAF 19501

Agro & Food

500.000

Kunst

450.000

Bètatechniek
Sociale Studies

400.000

Onderwijs

350.000

Gezondheidszorg
Economie

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

20
14

20
10

20
00

19
90

19
80

19
70

19
60

19
50

50.000

De openstelling van beroepsopleidingen voor mensen uit
alle rangen en standen was daarom een langzaam proces.
Begin negentiende eeuw werden de gilden definitief opgeheven, en langzaam kwamen er alternatieven voor de
meester-gezelopleiding. Voor de jeugd uit de laagste
klassen werden Ambachtsscholen opgericht, die aanvankelijk vaak ’s avonds lessen verzorgden. Daardoor was
onderwijs aan die scholen goed te combineren met een
werkend bestaan, dat voor de meeste jongeren uit de
lagere klassen al begon in hun vroege tienertijd. Deze
Ambachtsscholen leidden de kinderen uit arbeidersgezinnen op voor de nieuwe banen die ontstonden tijdens de
hausse van de industrialisatie. In de loop van de twintigste
eeuw kwam een nieuwe beroepssector op, met beroepen
die nodig waren voor de verzorgingsstaat, zoals wijkverpleegster of maatschappelijk werker. Vanaf die tijd krijgen
ook de meisjes uit de lagere sociale klassen volop toegang
tot het beroepsonderwijs.

1

Bron: Tot 1990 CBS, na 1990 1-cijfer-HO, bewerking Vereniging Hogescholen.

Democratisering
De maatschappelijke en economische noodzaak om het
opleidingspeil van de werkende bevolking te verhogen
leidde ertoe dat de mantra ‘hoger onderwijs voor velen’
door de overheid werd overgenomen. Toegankelijkheid
van het onderwijs werd de hoogste prioriteit van het
onderwijsbeleid, dat sinds begin twintigste eeuw vorm
kreeg in Nederland. Ook internationaal vond men de
toegang tot onderwijs steeds belangrijker. In 1948 werd in
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het
recht op onderwijs opgenomen in artikel 26. Als bekrachtiging daarvan is in 2000 het Europees Handvest van de
Grondrechten vastgesteld. Artikel 14, lid 1 en 2 daarvan
luiden:
1. Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot
beroepsopleiding en bijscholing.
2. Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs
kosteloos te volgen.
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AANTAL STUDENTEN EN AANDEEL MAN / VROUW1

Tussen 1950 en
2014 is het aantal
hbo-studenten
gegroeid van 30.000
naar 450.000
(15 maal zoveel)

500.000

400.000

In 2014 was de
verhouding
Man 49%
Vrouw 51%

300.000

200.000

Eerder dan het formele recht op onderwijs was er de
onderwijsplicht. De eerste leerplichtwet in Nederland werd
aangenomen in 1900. In eerste instantie was een kind leerplichtig van 6 tot en met 12 jaar, en in de loop der tijd werd
dit uitgebreid van 5 tot en met 16 jaar. Tegenwoordig zijn
jongeren tot en met 18 jaar gedeeltelijk leerplichtig: een
leerling die jonger is dan 18 moet nu een startkwalificatie
hebben om niet meer leerplichtig te zijn.
De emancipatie en democratisering veranderden het
profiel van de student en zijn ambities. De beroepsopleiding diende er aanvankelijk toe om in het bestaan te
kunnen voorzien, terwijl je vooral in de eigen sociale klasse
bleef. Later werd het beroepsonderwijs steeds meer een
venster op de wereld en opende het deuren naar hogere
sociale klassen. Een belangrijke stap in het democratiseringsproces was de komst van de basisbeurs in 1986, waardoor meer mensen het zich konden veroorloven te gaan
studeren. Studentenopstanden die sinds de jaren zestig
eens in de zoveel tijd oplaaien naar aanleiding van de
kosten, toegankelijkheid of kwaliteit van het onderwijs zijn
een ander teken van de democratisering van het onderwijs.
Studenten hebben medezeggenschap gekregen, en studentenbonden praten volop mee in het onderwijsbestuur.

1

Tot 1990 CBS, na 1990 1-cijfer-HO, bewerking Vereniging Hogescholen.
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Dutch Professional
Het hbo wordt gekenmerkt door de diversiteit van zijn studentenpopulatie. De laatste decennia zien we dat ook jongeren met een niet-westerse achtergrond, zowel jongens
als meisjes, in groten getale de weg naar het hbo vinden.
Ook de vooropleiding van de studenten is zeer divers: ze
komen van de havo, het vwo of het mbo, of uit de beroepspraktijk zelf. Het is een hele opgave om al die verschillende
mensen ‘af te leveren’ met een vergelijkbare en internationaal erkende beroepskwalificatie. Een hbo’er Werktuigbouwkunde uit Arnhem bijvoorbeeld moet hetzelfde
basisniveau van kennis en vaardigheden hebben als een
hbo’er Werktuigbouwkunde uit Rotterdam. Dat basisniveau formuleren de hogescholen samen met mensen en
organisaties uit de (internationale) praktijk.
Inmiddels is in ons land een stelsel van diploma’s en titels
ingevoerd dat nationaal gelijkwaardig en internationaal
vergelijkbaar is (zie schema op pagina 11).
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Bron: 1-cijfer-HO, bewerking Vereniging Hogescholen.
Bron: Studentenmonitor Hoger Onderwijs, ResearchNed Nijmegen.
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WAT?

ONDERWIJS
Van atelier naar instituut
Het beroepsonderwijs heeft zich door de jaren heen sterk
ontwikkeld. Het leerproces van de beroepsbeoefenaar van
vroeger is niet vergelijkbaar met dat van de reflective practioner van nu. Vandaag kunnen we het ons bijvoorbeeld
niet meer voorstellen dat we het vak van meubelmaker
leren in het atelier van een leermeester, totdat we verschillende proeven van bekwaamheid hebben afgelegd en de
leermeester vindt dat we uitgeleerd zijn.
De student Industrieel Produkt Ontwerpen van nu leert het
vak in een onderwijsinstelling in weliswaar kleine groepen,
maar vaak samen met vele andere studenten die dezelfde
opleiding volgen. De student ziet zijn of haar mentor
tijdens het vastgestelde aantal contacturen die daarvoor
jaarlijks zijn gereserveerd. Hij of zij doet regelmatig tentamen en gaat naar bedrijven en instellingen voor een praktijkgerichte onderzoeksopdracht of stage. Zo leert de
hbo-student om de opgedane theoretische kennis, praktische vaardigheden en een verantwoordelijke en onderzoekende houding in de juiste mix in de praktijk toe te passen,
in Nederland of ver daarbuiten.

Oorsprong
Zoals gezegd liggen de wortels van de meeste hbo-opleidingen al in de achttiende en negentiende eeuw. Hoe heeft
het onderwijs zich vanaf die tijd ontwikkeld? De stelling is
te verdedigen dat de opkomst (emancipatie) van het hbo
gelijk opging met de toegenomen maatschappelijke en
economische noodzaak het opleidingspeil van de werkende bevolking te verhogen. Dit was het geval bij de opkomst
van de industrialisatie en later bij de intrede van de verzorgingsstaat.
Aanvankelijk waren het particulieren die het initiatief
namen voor wat we nu het hbo zouden noemen, en ook

organisaties als de Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen deden een duit in het zakje. Begin twintigste eeuw
trok de overheid die verantwoordelijkheid naar zich toe,
vanuit de idee dat het verbeteren van het onderwijs goed
zou zijn voor de kwaliteit van de samenleving, het economisch klimaat en de internationale positie van ons land.

Groeiende aantallen
Rond 1980 waren er in Nederland bijna vierhonderd
hbo-instellingen, met samen net meer dan 200.000
studenten. Die instellingen droegen niet de naam
‘hogeschool’, maar namen als ‘heao’, ‘hts’, ‘kweekschool’,
‘conservatorium’ of ‘academie’. In 1983 nam de overheid
het initiatief om de opleidingen te concentreren en de
specialismen te verdelen, om zo de schaal van het hbo te
vergroten. Tegenwoordig zijn er nog maar 37 hogescholen,
maar is het aantal studenten meer dan verdubbeld, tot
bijna 450.000. Hogescholen bieden een heel scala aan
opleidingen en afstudeerrichtingen aan.
De populariteit van opleidingsrichtingen varieert sterk in
de loop der jaren. Zo vormden de docentenopleidingen
ooit de grootste sector, maar zijn ze vervolgens gekrompen. Na een nieuwe periode van groei zijn ze de afgelopen
jaren wederom aan het krimpen. Het hoger economisch
onderwijs is sterk gegroeid. Deze sector was in 1975 nog de
op één na kleinste sector, maar is nu veruit de grootste
hbo-sector, met bijna 180.000 studenten. Ook de sector
gezondheidszorg heeft een hoger dan gemiddelde groei
doorgemaakt. Het landbouwonderwijs – de kleinste sector
– is lang stabiel gebleven, maar heeft recentelijk de grens
van 10.000 studenten gepasseerd. De technische opleidingen waren ooit de op één na grootste hbo-sector, tot de
groei eind vorige eeuw stagneerde. Vanaf 2005 neemt het
aantal techniekstudenten weer toe en is de sector opnieuw
de op één na grootste in het hbo.
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Grensoverschrijdend onderwijs
In de loop der tijd zijn de grenzen tussen de verschillende
beroepsgroepen steeds meer gaan vervagen. Studenten
kiezen daarom niet meer voor een studierichting waarvan
de vakken van tevoren precies zijn vastgesteld. Ze krijgen
de gelegenheid om zelf pakketten samen te stellen die de
grenzen tussen opleidingsrichtingen en tussen hogescholen overstijgen: technische studenten behalen een master
Kunst & Techniek, ict-studenten doen praktijkonderzoek
naar de digitale mogelijkheden in de gezondheidszorg en
landbouwstudenten leveren duurzaam constructiemateriaal voor een brug die wordt ontworpen door technici. Deze
zogeheten cross-overs zijn aan de orde van de dag, tot volle
tevredenheid van beide kanten: het opent nieuwe wegen
en maakt wat voorheen onmogelijk was toch mogelijk.
Van de huidige hbo-docent vraagt dit een ander type professionaliteit dan van zijn of haar collega pakweg vijfentwintig jaar geleden. Deze docent is niet alleen vakman
(m/v) pur sang, maar heeft een onderzoekende geest. Ook
spreekt hij of zij het moreel kompas van de student aan:
‘Wat vinden we van de maatschappelijke ontwikkelingen
die ons vak bepalen, welke koers kiezen we hierin?’ Om
aan dit profiel te kunnen voldoen, moet een hbo-docent
niet alleen gepokt en gemazeld zijn in de beroepspraktijk,
maar dient hij of zij ook bij voorkeur in het bezit te zijn van
een mastertitel.

1
2

Bron: RAHO 2014, Vereniging Hogescholen. Aantallen fte’s.
Bron: 1-cijfer-HO, bewerking Vereniging Hogescholen.
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Voltijd
Deeltijd
Duaal

Bildung
In weerwil van alle informatie en lesmodules die anno
2015 digitaal voorhanden zijn, ziet de hogeschool zichzelf
allerminst als bibliotheek die modules uitleent. De docent
is evenmin een controleur die afvinkt of een student wel
aan de verplichtingen heeft voldaan. Volgens de Spaanse
filosoof Fernando Savater, en vele anderen met hem, is het
bijbrengen van normbesef een van de belangrijkste taken
van het onderwijs, en dus ook de onvervreemdbare pedagogische opdracht van de hogeschool. Dit onderwijs vraagt
van de docent dat hij of zij vanuit een eigen pedagogische
verantwoordelijkheid de studenten bijstaat in hun ontwikkeling van leerling tot verantwoordelijke professional, op
een manier die we typeren als bekwaam, deskundig en
betrokken, niet alleen bij het vak, maar ook bij de samenleving.
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WAAROM?

ARBEIDSMARKT
& ONDERZOEK
A. ARBEIDSMARKT

Topsectoren in de top tien

Wie werkt nog veertig jaar bij één baas? Wie komt er nog
terecht in het beroep waarvoor hij of zij is opgeleid? De
grenzen tussen beroepsgroepen op de (internationale)
arbeidsmarkt vervagen, en met de grenzen tussen de
onderwijssectoren is het niet anders. We switchen met alle
gemak van baan en van sector. Een biologieleraar die
accountmanager van een reclamebureau wordt, of een
sociaal werker die journalist wordt? We kijken er niet raar
meer van op.

Ondernemers, onderzoekers en overheid werken in
Nederland samen om tot de tien meest concurrerende
economieën ter wereld te blijven behoren. De Nederlandse
overheid investeert daarom in negen zogeheten topsectoren: Agro & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie,
Hightech, Tuinbouw, Life Sciences & Health, Logistiek en
Water.

Communicerende vaten
Veranderingen in de arbeidsmarkt hebben van oudsher
een directe weerslag gehad op het hoger beroepsonderwijs. We zagen al dat de industrialisatie de technische
beroepsopleidingen een enorme impuls heeft gegeven, en
hoe de opkomst van de verzorgingsstaat beroepen in de
gezondheidszorg en de sociale sector stimuleerde. Als er
iets is wat de arbeidsmarkt voor hbo’ers de laatste decennia heeft beïnvloed, dan is het de automatisering. Met het
verdwijnen van de maakindustrie uit Nederland kwamen
klassieke industriële beroepen in het nauw, maar de
opkomst van de informatietechnologie compenseerde dat
ruimschoots. In elke sector van de economie en de samenleving ontstond behoefte aan deskundigen op het gebied
van telecommunicatie, systeembeheer, softwareontwikkeling en ‘hardware’, kortweg ict. Het zorgde niet alleen voor
een scala aan nieuwe hbo-opleidingen, ook alle bestaande
opleidingen zijn er blijvend door veranderd. Er is geen
student meer te vinden die geen kennis heeft van informatietechnologie en die niet uiterst vaardig is met de
computer.

Het hoger beroepsonderwijs is een van de belangrijkste
pijlers onder deze ambitie, en dat wordt mooi geïllustreerd
door de projecten die in de volgende hoofdstukken
beschreven worden. Lectoren met hun kenniscentra,
onderzoekers en docenten met hun praktijkgericht onderzoek, docenten met hun praktijkervaring, studenten met
hun praktijkgerichte afstudeerprojecten: het hbo brengt in
al deze topsectoren een stroom aan ervaring, kennis,
samenwerkingsverbanden en vernieuwing op gang.

B. ONDERZOEK
‘Scientific understanding and practical experience are like
two legs without which we cannot walk’, zei de Chileense
bioloog en filosoof Francisco Varela. Vanuit de overtuiging
dat wetenschap en praktijk niet zonder elkaar kunnen,
hebben de hogescholen de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek als speerpunt bestempeld. Hogescholen
noemen zich nu ‘Universities of Applied Sciences’.
Officieel begon dat in 2001 met de benoeming van de
eerste lectoren, die de kloof tussen wetenschappelijke
kennis en het werkveld moesten overbruggen met behulp
van praktijkgericht onderzoek. Dat neemt echter niet weg

GESCHIEDENIS
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PERCENTAGE AFGESTUDEERDEN MET EEN BAAN BINNEN DRIE MAANDEN2

81,6%

81,1%

Agro & Food

79,7%

Economie

1
2

81,6%

72,9%

Gezondheidszorg

Kunst

Sociale Studies

81,6%

Onderwijs

82,8%

Bètatechniek

Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, Maastricht University). Situatie in 2014 van werkende afgestudeerden uit studiejaar 2012/13.
Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, Maastricht University). Afgestudeerden uit studiejaar 2012/13.
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BRUTO UURLOON PAS AFGESTUDEERDEN PER SECTOR1

€12,70
€14,81

Sociale Studies

€14,11

Gezondheidszorg

Bètatechniek

€10,16

€13,07

Kunst

Agro & Food

Lectoren
€12,95
Economie

€13,97
Onderwijs

dat op hogescholen al eerder sprake was van onderzoek,
getuige de wetenschappelijke publicaties van vele hbodocenten uit de periode daarvoor. Zij deden dit ‘erbij’,
naast hun onderwijstaak. Onderzoek vond meestal plaats
in opdracht van instellingen en bedrijven, vaak in de vorm
van contractopdrachten.
Tegenwoordig is praktijkgericht onderzoek een van de wettelijk erkende kerntaken van het hbo geworden, en hebben
hbo-instellingen hun eigen onderzoeksbudgetten. Het
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA,
onderdeel van NWO, verdeelt een groot deel van deze budgetten, onder andere via de RAAK-regeling. Regieorgaan
SIA werkt hierbij samen met belangrijke partijen als VNONCW, MKB-Nederland, de Vereniging Hogescholen, TNO
en de Kamer van Koophandel.

Het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen vindt
plaats onder leiding van een lector. Dit is in de meeste
gevallen een gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker
die specialist is in een bepaald vak- en kennisgebied, en
daarnaast affiniteit heeft met de beroepspraktijk én met
onderwijs.
Bij veel hogescholen geeft de lector leiding aan een onderzoeksgroep van docenten, die naast het lesgeven ook
onderzoek doen. Lectoraten zijn doorgaans gebundeld in
kenniscentra rondom bepaalde thema’s of maatschappelijke vraagstukken. Zo is er een lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme, of, in een heel andere hoek, een
lectoraat Maritieme Innovatie Technieken.

Centres of Expertise
Praktijkgericht onderzoek, waarmee het hbo een brug slaat
tussen kennis en praktijk, is een belangrijke toevoeging aan
het Nederlandse kennis- en onderzoekslandschap. Aan die
brug bouwen de vijfendertig Centres of Expertise die ons
land inmiddels rijk is. Dit zijn regionale kennisondernemingen waarin publieke en private partijen zoals provincies,
gemeenten, bedrijven, organisaties, universiteiten en hogescholen samenwerken in de sectoren die voor Nederland
van groot belang zijn, veelal rond de negen topsectoren.

Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, Maastricht University).
Situatie in 2014 van werkende afgestudeerden uit studiejaar 2012/13.
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HOE?

BESTUUR &
WETGEVING

INKOMSTEN HBO 2013 IN MILJOENEN EURO’S1

€2.658

Rijksbijdragen

€759

College-,
cursus-, les- en
examengelden

Bestuur

Overige baten

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is de verantwoordelijkheid voor het beroepsonderwijs geleidelijk van particuliere handen overgegaan in publieke. Vanaf 1917 kwam
ook de financiering gefaseerd in handen van de overheid.
In het begin droegen particuliere fondsen nog een derde
van de kosten bij, later niet meer. Met die nieuwe verantwoordelijkheid van de overheid ontstond de behoefte aan
meer centrale wet- en regelgeving. In 1918 werd daarom
het Ministerie van Onderwijs opgericht. De verlangde
wetgeving kwam er al snel: de Nijverheidswet uit 1919
introduceerde een tweedeling in lager en middelbaar
nijverheidsonderwijs. Het wetenschappelijk onderwijs had
al in 1876 een eigen wet gekregen: de Wet op het hoger
onderwijs.

€196

De schoolbesturen bleven toezien op de inrichting van het
onderwijs. Ze waakten over de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de financiële
gezondheid van de instelling. In die eerste decennia van de
twintigste eeuw waren de besturen onbezoldigd, maar ze
hadden niettemin grote invloed op de inrichting van het
onderwijs dat aan de betreffende instelling werd verzorgd.
Deze bestuursleden hadden immers hun sporen verdiend
in het toekomstige werkveld van de studenten van hun
instelling.

1

Bron: Jaarverslagen hogescholen, bewerking Vereniging Hogescholen.
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€181

Baten in opdracht
van derden

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies

€33

Stelsel van hoger onderwijs
Met de overgang van hbo-instellingen van particuliere in
publieke handen werd het denken over het beroepsonderwijs en de financiering ervan onderdeel van het publieke
domein en het politieke debat. Dat debat werd aanvankelijk gedomineerd door kwesties als toegankelijkheid en
betaalbaarheid van het onderwijs. In opeenvolgende
wetten en regels werd dat grotendeels van bovenaf geregeld. Geleidelijk gingen steeds meer stemmen op om het
hbo en het wo onder te brengen in één stelsel van hoger
onderwijs. In 1975 pleitte onderwijsminister Van Kemenade voor een integrale wet op het hoger onderwijs, iets wat
uiteindelijk pas in 1992 werkelijkheid is geworden. Eerst
moest het hbo een proces van schaalvergroting doormaken. Het aantal hbo-instellingen werd teruggebracht van
375 instellingen in 1983 tot 88 in 1987. Sinds die tijd is
het aantal verder gedaald, tot 37 in 2015. Krachtenbundeling lag voor de hand, en daarom werd in 1975 de koepel-
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ONTWIKKELING HOGESCHOLEN NAAR OMVANG1

Na de intensieve operatie
van Schaalvergroting,
Taakverdeling en Concentratie
(STC) uit de jaren tachtig van
de vorige eeuw, bleven de
hogescholen zich in de jaren
daarna geleidelijk concentreren.

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

101-200 studenten
201-500 studenten
501-1.000 studenten
1.001-2.000 studenten
2.001-5.000 studenten
5.001-10.000 studenten

organisatie HBO-raad opgericht, sinds 2013 bekend onder
de naam Vereniging Hogescholen.
Mede dankzij deze operatie zijn velen zich voor het eerst
bewust geworden van het hbo, de invloed ervan op maatschappelijke ontwikkelingen, op technische innovatie en
de kracht en potentie die daarmee gepaard gaan. Zo kon
het hbo uitgroeien tot de grootste sector in het hoger
onderwijs, met een eigen maatschappelijke positie. Met
een zelfstandige vereniging als krachtenbundelaar, pleitbezorger en spreekbuis maakte het hbo als sector een
onstuitbare ontwikkeling door.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

80

En nu?
Kunnen we nu, anno 2015, tevreden achteroverleunen?
Allerminst. De ontwikkelingen gaan nu sneller dan ooit
tevoren. Tien jaar geleden hadden we nauwelijks weet van
de iPad, de smartphone of van Twitter. Tien jaar geleden
was China nog maar net een opkomende economische
macht van betekenis en had nog niemand van zorgrobots
gehoord. Zeker is dat zich de komende tien jaar weer
nieuwe en andere revolutionaire ontwikkelingen voordoen. Het is daarom niet meer voldoende om hogeschoolstudenten alleen kennis en vaardigheden bij te brengen die
geënt zijn op het heden. De Dutch Professional moet in
staat zijn bij te dragen aan een continu proces van vernieuwing en verandering, door zijn of haar persoonlijke en
beroepsmatige kwaliteiten voortdurend te ontwikkelen
met het oog op de toekomst. De Dutch Professional ís die
toekomst zelf, powered by hbo.

Bronnen:
Bemmel, A. van (2014). Hogescholen in historisch perspectief. Den Haag: Vereniging Hogescholen.
Graaf, A. de (2015), Wegwijzers naar #hbo2025. Den Haag: Vereniging Hogescholen.
Los, E. (2012). De canon van het onderwijs. Amsterdam: Boom.
Uijterwijk, H. (2014). En daar verschoven de prioriteiten weer. Thema, 21(3), 54-61.
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