
 
 

Voorstellen	  deeltijd	  hoger	  onderwijs	  
ondoordacht! 

	   
Het	  voorstel	  om	  het	  deeltijdonderwijs	  te	  privatiseren	  is	  onvoldoende	  

doordacht	  en	  heeft	  ongewenste	  gevolgen. 
	   
Wat	  is	  het	  probleem? 
De	  staatssecretaris	  geeft	  in	  zijn	  brief	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  van	  30	  maart	  
jl.	  aan	  dat	  het	  aanbod	  van	  de	  deeltijdstudies	  in	  het	  hoger	  onderwijs	  
afneemt,	  net	  als	  het	  aantal	  deeltijd	  studenten.	  Ook	  de	  AOb,	  CNV	  
Onderwijs,	  Abvakabo	  FNV,	  FvOv,	  LSVb,	  ISO	  en	  de	  HBO-‐raad	  maken	  zich	  
hierover	  zorgen.	  We	  zullen	  meer	  hoger	  opgeleiden	  nodig	  hebben. 
	   
Hoe	  wil	  de	  staatssecretaris	  het	  aanpakken? 
De	  staatssecretaris	  wil	  stoppen	  met	  de	  bekostiging	  van	  het	  deeltijd	  hoger	  
onderwijs.	  Dit	  voorstel	  raakt	  meer	  dan	  60.000	  studenten	  in	  het	  hbo.	  Het	  
geld	  dat	  daardoor	  vrij	  komt	  stelt	  hij	  beschikbaar	  voor	  beurzen	  voor	  
studenten	  die	  opleidingen	  volgen	  waaraan	  de	  staatssecretaris	  prioriteit	  
geeft	  (prioritaire	  opleidingen)	  aan	  bekostigde	  of	  niet-‐bekostigde	  
hogescholen.	  De	  beurs	  kan	  zowel	  worden	  gebruikt	  voor	  het	  volgen	  van	  
enkele	  modules	  als	  voor	  het	  volgen	  van	  de	  hele	  opleiding	  en	  het	  behalen	  
van	  het	  diploma. 
	   
Leerrecht	  komt	  te	  vervallen! 
Het	  kabinet	  breekt	  met	  het	  één	  bachelor,	  één	  master	  principe	  en	  het	  
recht	  dat	  elke	  Nederlander	  een	  door	  de	  overheid	  betaalde	  hogere	  
opleiding	  mag	  volgen.	  Dat	  recht	  wordt	  nu	  beperkt	  tot	  het	  voltijd	  
onderwijs.	  Wie	  door	  werk	  of	  gezin	  niet	  voltijd	  kan	  studeren,	  kan	  



uitsluitend	  een	  deeltijdbeurs	  krijgen	  voor	  studies	  die	  de	  overheid	  
belangrijk	  vindt.	  En	  dat	  terwijl	  we	  in	  Nederland	  steeds	  meer	  behoefte	  
hebben	  aan	  een	  hoger	  opgeleide	  beroepsbevolking. 
	   
Gaat	  het	  werken? 
Neen,	  want	  de	  voornemens	  leiden	  niet	  tot	  meer	  gediplomeerden	  en	  zijn	  
bedreigend	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs. 
	  Meer	  gediplomeerden? 
Het	  beurzenprogramma	  wordt	  gekoppeld	  aan	  een	  budgettair	  plafond.	  
Toename	  van	  het	  aantal	  deeltijdstudenten	  dat	  door	  de	  overheid	  wordt	  
bekostigd	  is	  blijkbaar	  geen	  doel	  van	  de	  overheid.	  Het	  beurzenprogramma	  
zal	  in	  elk	  geval	  niet	  worden	  gebruikt	  voor	  studenten	  die	  een	  niet-‐
prioritaire	  opleiding	  willen	  volgen.	  Beurzen	  kunnen	  ook	  worden	  
toegekend	  aan	  studenten	  die	  één	  of	  meerdere	  modules	  willen	  volgen	  en	  
geen	  diploma	  willen	  halen.	  De	  staatssecretaris	  wijst	  er	  ook	  op	  dat	  de	  
kracht	  van	  het	  private	  onderwijs	  in	  het	  economisch	  onderwijs	  ligt	  (75%)	  
en	  slechts	  weinigen	  een	  diploma	  behalen.	  Het	  is	  dus	  veel	  waarschijnlijker	  
dat	  het	  aantal	  gediplomeerden	  afneemt	  dan	  dat	  dat	  toeneemt! 
	   
Meer	  kwaliteit? 
Uit	  de	  jaarverslagen	  van	  de	  NVAO	  blijkt	  dat	  gemiddeld	  26,8	  procent	  van	  
de	  accreditatieaanvragen	  van	  niet-‐bekostigde	  opleidingen	  wordt	  
afgekeurd	  of	  ingetrokken.	  Bij	  de	  publieke	  instellingen	  is	  dat	  het	  geval	  bij	  
slechts	  2,6	  procent	  van	  de	  aanvragen,	  een	  factor	  tien	  verschil.	  De	  kwaliteit	  
van	  het	  huidige	  niet-‐bekostigde	  aanbod	  is	  dus	  aanmerkelijk	  minder	  goed	  
geborgd	  dan	  het	  publieke	  aanbod. 
	   
Deeltijd	  studenten	  per	  sector 
	   
	   
	   
Sectoren 

	   
Hogescholen: 
60.000	  studenten	  waarvan 

Onderwijs 35% 
Natuur	  en	  techniek 9% 
Gezondheid 5% 
Economie 27% 
Gedrag	  en	   18% 



maatschappij 
Kunst/Taal	  en	  
cultuur 

4% 

Agrarisch 2% 
	  	  
Conclusie 
De	  staatssecretaris	  constateert	  dat	  waar	  bekostigde	  hogescholen	  zich	  
toeleggen	  op	  versterking	  van	  de	  flexibiliteit	  en	  vraaggerichtheid,	  dit	  leidt	  
tot	  een	  groter	  aantal	  studenten	  dat	  via	  contacten	  met	  werkgevers	  
instroomt.	  Ook	  stelt	  hij	  vast	  dat	  het	  private	  onderwijs	  vooral	  opleidt	  in	  de	  
economische	  sector	  (75%).	  De	  staatssecretaris	  constateert	  tenslotte	  dat	  
het	  studeren	  in	  het	  private	  onderwijs	  veel	  minder	  vaak	  leidt	  tot	  het	  
behalen	  van	  een	  diploma.	  Toch	  kiest	  hij	  voor	  deze	  privatisering.	  Daarbij	  
komt	  dat	  hij	  het	  leerrecht	  van	  studenten	  die	  uitsluitend	  in	  deeltijd	  willen	  
of	  kunnen	  studeren	  aantast	  waardoor	  het	  rechtsgelijkheidsbeginsel	  onder	  
druk	  komt	  te	  staan. 
	   
Verzoek 
De	  voorstellen	  zijn	  onvoldoende	  doordacht	  terwijl	  ze	  tegelijkertijd	  tot	  
wezenlijke	  veranderingen	  in	  het	  ho-‐bestel	  leiden	  met	  belangrijke	  
gevolgen	  voor	  studenten	  en	  hogescholen.	  Daarom	  verzoeken	  wij	  de	  
Tweede	  Kamer	  te	  bevorderen	  dat	  er	  eerst	  een	  omvattende	  analyse	  van	  
behoeften	  en	  belemmeringen	  van	  bestaande	  regelgeving	  komt.	  Dit	  moet	  
de	  basis	  zijn	  voor	  alternatieven	  die	  belemmeringen	  wegnemen	  met	  het	  
oog	  op	  de	  totstandkoming	  van	  een	  flexibel	  en	  toegankelijk	  hoger	  
onderwijs! 


