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Samenvatting 

Inleiding en verantwoording 

In het kader van het project “Naar een nieuw referentiekader voor de sturing van 
de Nederlandse universiteiten” is door het Center for Higher Education Policy 
Studies (CHEPS) van de Universiteit Twente een internationaal vergelijkende 
studie uitgevoerd naar de bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en 
instellingen in het hoger onderwijs. Hiervoor zijn in overleg met de 
opdrachtgever (Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) vier 
landen geselecteerd: Denemarken, Finland, Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen. 

Voor elk van de landen zijn voor vier hoofdthema’s de belangrijkste spelregels in 
het verkeer tussen overheid en instellingen beschreven. De vier hoofdthema’s 
zijn bekostiging, macrodoelmatigheid (toegang, selectie en capaciteitsplanning), 
kwaliteitszorg en interne bestuursorganisatie van universiteiten. Gezamenlijk 
geven deze vier hoofdthema’s indrukken van de sturingsrelaties op macroniveau 
in de vier hoger onderwijssystemen. Het doel van deze vergelijkende studie is 
om op basis van de inzichten over de inrichting van de sturingsrelatie in het 
buitenland een bijdrage te leveren aan de discussie over een nieuw 
referentiekader voor de sturing in het Nederlandse hoger onderwijs. 

De informatie over de vier hoofdthema’s in de vier landen is vergaard door 
middel van deskresearch – het raadplegen van overheidsdocumenten, 
wetsteksten, instellingsdocumenten, statistische databanken en websites – 
aangevuld met persoonlijke correspondentie met hoger onderwijsdeskundigen uit 
de vier landen. Alle vier landenstudies zijn uitgevoerd door Harry de Boer van 
CHEPS. De Finse casus is geschreven in samenwerking met Hilde Wierda-Boer 
(Kenniscentrum Publieke Zaak) en Tiina Niemi (visiting scholar bij CHEPS).  

In deze samenvatting is een dwarsdoorsnede gemaakt op basis van de vier 
thema’s. Omdat sturingsrelaties en regeldruk zich niet op een ‘harde wijze’ laten 
meten komen de interpretaties van de betekenis van de spelregels tussen de 
verschillende landen voor rekening van de onderzoeker. De beknopte 
samenvatting doet niet altijd volledig recht aan specifieke situaties en details in 
de vier landen; hiervoor wordt verwezen naar de aangehechte bijlagen. 

Sturing in de vier hoger onderwijssystemen op 
hoofdlijnen  

Alle vier landen hebben een binair hoger onderwijssysteem met universiteiten en 
hogescholen. Afgemeten aan de totale bevolkingsomvang hebben Denemarken 
en Vlaanderen een met Nederland vergelijkbaar aantal hoger 
onderwijsinstellingen. Finland heeft relatief veel instellingen en Noordrijn-
Westfalen weinig. De verhouding tussen beide sectoren in het hoger onderwijs 
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verschilt: Nederland en Vlaanderen kennen relatief veel hogescholen. In alle vier 
landen heeft het hoger onderwijs de afgelopen twee decennia een sterke groei 
meegemaakt, in beide sectoren van het systeem. 

In alle landen wordt hoger onderwijs gezien als een publieke zaak van nationaal 
belang, wat tot uitdrukking wordt gebracht in wetgeving, bekostiging en dialoog 
tussen overheid en instellingen. Hoewel de instellingen in toenemende mate hun 
inkomsten uit verschillende bronnen verwerven, blijft de bekostiging door de 
overheid, rechtstreeks of via organisaties zoals onderzoeksraden, de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de instellingen. De instellingen blijven in 
dit opzicht in hoge mate afhankelijk van de overheid, die gebruik maakt van deze 
afhankelijkheid om via de portemonnee te sturen. Bij de financiële sturing wordt 
gebruik gemakt van prestatieparameters in de bekostigingsmodellen. Naast een 
systeem van lump sum bekostiging gebruiken overheden geoormerkte budgetten 
om nationale beleidsdoestellingen te realiseren (projectgebonden subsidies).   

In alle landen heeft de overheid de afgelopen decennia door middel van diverse 
hervormingen getracht inhoud te geven aan de bestuursfilosofie van een op 
afstand sturende overheid. Van terugtreden is geen sprake, er is vooral een 
andere invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs. 
Het is duidelijk dat afstandelijkheid iets anders is dan afstand doen van. Ondanks 
diverse hervormingen, gericht op het vergroten van de instellingsautonomie 
(doorgaans opgelegd door de overheid), blijft de regie over de spelregels in het 
hoger onderwijs in handen van de overheid. Als wetgever kadert de overheid het 
hoger onderwijs nog steeds in. Zo wordt om de binariteit te handhaven in alle 
landen het mandaat voor universiteiten en hogescholen wettelijk 
voorgeschreven. In Vlaanderen, Finland en Noordrijn-Westfalen wijst de overheid 
daarnaast onderwijsbevoegdheden toe aan de instellingen: er is wettelijk 
vastgelegd in welke studiegebieden een instelling opleidingen mag aanbieden 
(deze studiegebieden zijn overigens doorgaans wel erg breed). In Denemarken 
bestaat meer vrijheid voor de instellingen; hier bepalen de instellingen welke 
opleidingen zij aanbieden mits die aansluiten bij het instellingsprofiel. Ook bij 
veel andere thema’s die in deze vergelijkende studie centraal staan komt de 
regelfunctie van de overheid duidelijk naar voren (zie tabel 1). 

Naast wetgever en sponsor stuurt de overheid in alle landen ook door middel van 
geïnstitutionaliseerd overleg en door indirecte sturing (door het opzetten van en 
meer bevoegdheden toekennen aan onafhankelijke organisaties zoals 
onderzoeks- en accreditatieraden). Er wordt overleg gevoerd op basis van 
nationale beleidsagenda’s (bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarig 
ontwikkelingsplan) en instellingsagenda’s. De uitkomsten van deze dialoog 
worden bezegeld in een meerjarig bilateraal  contract. Een van de achterliggende 
gedachten voor de inzet van dit instrument is dat hiermee de zo gewenste 
diversiteit van het hoger onderwijssysteem zal toenemen. 

In alle vier landen heeft de afgelopen decennia een flink aantal hervormingen 
plaatsgevonden, die zijn ingegeven door de wens het hoger onderwijssysteem 
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gedifferentieerder te maken en de instellingen (internationaal) competitiever te 
maken. Onder kerncondities van toegankelijkheid, (financiële) beheersbaarheid 
en kwaliteit (minimale standaarden en excellentie) zijn focus (profilering en 
strategievorming) en massa (schaalvergroting) de sleutelwoorden. Het heeft 
geleid tot een herordening van het hoger onderwijslandschap. Langs 
verschillende wegen wordt geprobeerd instellingen te bewegen zich scherper ten 
opzichte van elkaar te profileren. Voorbeelden zijn het handhaven van de 
binariteit, het afsluiten van bilaterale contracten en het introduceren van 
financiële prikkels zoals prestatie-indicatoren in de basisbekostiging en 
projectgebonden financiering. Door de wetgever opgelegde fusieprocessen in 
Denemarken en Finland en de associatievorming in Vlaanderen zijn voorbeelden 
van schaalvergroting. Deze hervormingen hebben onder andere tot doel de 
internationale slagkracht van de universiteiten te vergroten. 

Om het strategisch vermogen van instellingen te vergroten zijn in alle landen 
diverse hervormingen gericht geweest op het vergroten van de 
instellingsautonomie (door het overhevelen van bevoegdheden van de overheid 
naar de instellingen). Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van bekostiging, 
personeelsbeleid en gebouwenbeheer. In Denemarken en Finland is de juridische 
status veranderd – instellingen zijn nu (semi) autonome organisaties met 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke status. Bovendien is de interne 
bestuursorganisatie veranderd, aansluitend bij het gedachtengoed van New 
Public Management. Om de daadkracht van de universiteit als maatschappelijke 
organisatie te vergroten is de verdeling van de bevoegdheden binnen de 
universiteit veranderd. Vertegenwoordigende bestuursorganen (zoals in 
Nederland de Universiteitsraad) hebben ingeleverd ten faveure van het dagelijks 
bestuur van de instellingen (zoals een rectoraat) en de interne toezichthouders 
met externe vertegenwoordiging (zoals een raad van toezicht). 

Het beschrijven en vergelijken van de sturingsrelaties tussen overheid en 
instellingen in de vier landen levert al met al een gemengd beeld op. Enerzijds is 
er de indruk dat door het overhevelen van een aantal (belangrijke) 
bevoegdheden van de overheid naar de instellingen de regeldruk voor de 
instellingen is afgenomen en de speelruimte voor de instellingen is toegenomen.1 
Of dit ook leidt tot minder regeldruk binnen de instellingen is overigens maar 
zeer de vraag (maar valt buiten het bereik van deze studie). Anderzijds blijkt 
duidelijk uit de beschrijving van de vier landen uit deze studie dat de overheid 
tot op de dag van vandaag op tal van onderwerpen een sterk regulerende rol 
speelt en dat de instellingen nog steeds veel regels en procedures voor hun 
handelen krijgen opgelegd.2 Dit geldt voor het opleidingsaanbod, 

1 Voor het hoger onderwijs in Noordrijn-Westfalen past een nuancering. Op zich is de bewering juist maar de 
onderwijsminister heeft eind 2013 een wetsvoorstel ingediend waarmee de instellingsautonomie (die de 
afgelopen jaren is verruimd) wordt teruggeschroefd.  

2 Neem bijvoorbeeld deze selectie van de wetten (namelijk die in het Engels zijn vertaald) in Denemarken: The 
University Act (and the Exploratory notes); Order on Admission and Enrolment of Bachelor Programmes at 
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verantwoordingsverplichtingen en inrichting van de bestuursorganisatie (zie tabel 
1).3  

In tabel 1 zijn de belangrijkste observaties kort weergegeven voor de 
onderwerpen die in deze vergelijkende studie centraal stonden. Voor een 
gedetailleerde beschrijving per land wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

 

Universities; Order on Admission and Enrolment of Master’s Programmes at Universities; Grading Scale order; 
Examination order; Order on the International Education Activities of Universities; PhD Order; University Staff 
and Institutional Affairs; The Appointment order; Memorandum on Job Structure for Academic Staff at 
Universities; Ministerial order on the Funding and Audit of Universities; The Scholarship and Grant Order; 
Danish Legislation on Assessment and Recognition; Ministerial Order on Conferment of the Titles of Affiliated 
Professor and Affiliated Associate Professor. 
3 Een citaat van Bell en Hindmoor (2009: 10) dekt het gemengde beeld goed: “And when governments have 
chosen to govern in alternative ways, (…) the state usually retains a pre-eminent position.” De opstelling van 
de overheid en de inzet van beleidsinstrumenten is veranderd maar dit doet weinig af aan de centrale plaats die 
de overheid in de sturing van het hoger onderwijs inneemt. (Bell, S. & A. Hindmoor (2009) Rethinking 
Governance. The centrality of the state in the modern society. Cambridge: University Press). 
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Tabel 1: Spelregels in vier hoger onderwijssystemen op een aantal onderwerpen 

 Denemarken Finland NRW Vlaanderen 
Bekostiging Lump sum basisbekostiging 

bedraagt gemiddeld 80% 
van inkomsten universiteit 
Basisbekostiging kent 3 
componenten: 1) onderzoek, 
2) onderzoek in competitie, 
3) onderwijs (aantal 
studenten en aantal 
afgestudeerden) 

Lump sum basisbekostiging 
bedraagt gemiddeld twee 
derde van universiteit 
inkomsten. Drie 
componenten: 1) onderwijs 
(41%), onderzoek (34%), 
strategische component 
(25%). Prestatiegerichte 
bekostiging. 

Vier jarig financieel 
hoofdlijnenakkoord. Akkoord 
wordt geconcretiseerd in 
bilaterale contracten. 
Basisbekostiging naast 
andere vormen van 
projectfinanciering. 
Basisbekostiging kent drie 
componenten: 1) historisch 
bepaalde vaste voet, 2) 
prestatiebekostiging (23% 
van de basisbekostiging), 3) 
bekostiging voor innovatie. 
Prestatie-indicatoren: 
afgestudeerden, 
inverdiencapaciteit, 
verdeling man/vrouw. 

In 2008 nieuw 
bekostigingsmodel 
ingevoerd. Lump sum 
basisbekostiging met voor 
zowel onderwijs als 
onderzoek een vast en 
variabel deel. Belangrijke 
indicatoren: opgenomen 
studiepunten, verworven 
studiepunten, uitgereikte 
diploma’s, aantal publicaties 
en citaties. Naast de 
basisbekostiging ook enkele 
strategische fondsen (o.a. 
gericht op nationale 
beleidsspeerpunten). 

Bilaterale 
contracten 

Sinds 2000. Dialoog zonder 
financiële koppeling. 
Maximaal 10 doelstellingen 
per contract. Doelstellingen 
moeten specifiek zijn en 
gericht op profiel. Prestaties 
verantwoorden in 
jaarverslag. 

Bilaterale contracten als 
onderdeel van 
beleidsdialoog. Looptijd 4 
jaar. Aandacht voor profiel, 
aandachtsgebieden, aantal 
afgestudeerden, bijdrage 
nationale beleidsdoestelling. 
Effectiviteit onduidelijk. 

Meerjarig bilateraal contract 
van ongeveer 40 pagina’s 
met vast format met daarin 
veel onderwerpen. 

 

Onderwijs-
aanbod 

Minister bepaalt aantal 
studieplaatsen voor een 
derde van de opleidingen. 
Voor resterend deel bepalen 
universiteiten de capaciteit. 
Universiteit bepaalt welke 
opleidingen het wil 
aanbieden zolang dit past 
binnen de “academic scope” 
van de universiteit. Er 
mogen alleen 
geaccrediteerde 

Aantal studieplaatsen door 
ministerie bepaalt in overleg 
met universiteiten. In de 
toekomst zullen nationale 
verkenningen een rol spelen 
bij bepalen aantal 
studieplaatsen. Vraag veel 
groter dan het aanbod.  
Het ministerie verdeelt 
tamelijk breed 
geformuleerde 
“opleidingsvelden” over 

Ministerie bepaalt minimaal 
aantal studieplaatsen voor 
alle opleidingen. Voor 
bepaalde opleidingen wordt 
ook maximum bepaald (bij 
iets meer dan de helft van 
de opleidingen). Het aantal 
studieplaatsen (eerste jaars) 
wordt in het 
prestatiecontract 
opgenomen. Instellingen 
worden hier op afgerekend. 

Structuur sterk gereguleerd. 
Overheid deelt 
onderwijsbevoegdheid 
(studiegebieden) toe aan 
instellingen. Studieduur en 
graadverlening wettelijk 
bepaald. Instellingen kunnen 
vragen studies met langere 
studieduur aan te bieden. 
Aantal uitbreidingsopties 
voor onderzoeksmasters 
door wetgever 
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programma’s worden 
aangeboden. Minister 
bepaalt regels over aanbod 
en graadverlening. 
Universiteit is verplicht 
studenten te begeleiden 
tijdens studie en bij vinden 
van baan. 

universiteiten. Universiteiten 
bepalen onderwijs binnen 
deze ruimte. 
Graadverlening, algemene 
structuur en studieduur 
wettelijk geregeld. Principe 
van studeerbaarheid in wet 
verankerd. 

gemaximaliseerd.  
Instellingen zijn verplicht 
beoogde domeinspecifieke 
leerresultaten te bepalen. 

Selectie en 
toelating 

Selectie d.m.v. een centraal 
toelatingsysteem. 
Eindexamencijfers 
middelbare school 
belangrijk. Vraag is groter 
dan het aanbod. 

Universiteiten selecteren 
studenten, meestal o.b.v. 
eerdere studieprestaties en 
toelatingsexamen.  

Bij opleidingen zonder 
maximale toelating verschaft 
het juiste middelbare 
schooldiploma toegang, of 
beroepsopleiding met 
minimaal drie jaar 
werkervaring. Bij 
gemaximeerde opleidingen 
wordt toelating geregeld via 
een agentschap. 

Vrije toelating. Alleen 
beperkingen bij 
geneeskunde en 
tandheelkunde en bij 
opleidingen voor de kunsten. 

Accreditatie 
en kwaliteit 

Voor 2007 goedkeuring door 
ministerie vereist. Sinds 
2007 accreditatie alle 
opleidingen door 
accreditatieraad (autonoom 
agentschap van de 
overheid). Procedures 
gedetailleerd bij wet 
geregeld. Minister blijft 
eindverantwoordelijk. Kan 
o.b.v. macrodoelmatigheid 
positief advies weerleggen 
maar gebeurt in praktijk 
nauwelijks. 
Universiteiten zijn verplicht 
intern systeem voor 
kwaliteitsbewaking op te 
zetten en uit te voeren. 
Regels hieromtrent wettelijk 
voorgeschreven. 

Er is geen 
accreditatieorgaan. 
Universiteiten zijn verplicht 
onderwijs en onderzoek te 
evalueren. 
Evaluatiesystemen worden 
periodiek geëvalueerd door 
nationale evaluatieraad 
(FINHEEC). 

Voor 2007 ‘accreditatie’ door 
ministerie. Na 2007 moeten 
alle opleidingen door 
accreditatieraad worden 
geaccrediteerd. Regels 
opgesteld door 
accreditatieraad met 
inachtneming federale 
afspraken. 
Instellingen zijn verplicht 
naar eigen inzicht 
zelfevaluaties uit te voeren. 
Resultaten zijn openbaar. 
Systeem 
instellingsaccreditatie: 
toetsen structuren en 
mechanismen voor 
kwaliteitsbewaking van 
onderwijs. 
 

Sinds 2003/04 moeten 
nieuwe en bestaande 
opleidingen worden 
geaccrediteerd door 
accreditatieorgaan (NVAO) 
voorafgegaan door 
macrodoelmatigheidstoets 
(Commissie Hoger 
Onderwijs). Procedures 
nauwgezet omschreven. 
Taken en werkwijze van 
NVAO wettelijk vastgelegd. 
Eindverantwoordelijkheid bij 
minister.  
Instellingen zijn verplicht 
periodiek hun onderwijs en 
onderzoek te evalueren. 
 

Bestuurs-
organisatie 

Veranderd in 2003 door 
nieuwe wet: “minder 
democratisch, uitvoerende 

Bestuurlijke inrichting van 
universiteit wordt voor een 
(groot) deel voorgeschreven 

Bestuursorganisatie wettelijk 
geregeld. In 2013/14 komt 
minister met wetsvoorstel 

Privaatrechtelijke 
instellingen (zoals Leuven) 
nagenoeg vrij om 
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macht meer bevoegdheden”. 
Wet schrijft organisatie 
tamelijk gedetailleerd voor: 
welke bestuursorganen, 
welke bevoegdheden, 
samenstelling. BBR moet 
worden goedgekeurd door 
minister. 

door wetgever. Taken, 
bevoegdheden en 
samenstelling van 
belangrijkste 
bestuursorganen bij wet 
vastgelegd. 

om interne 
bevoegdheidsverdeling te 
veranderen: meer 
participatie van universitaire 
gemeenschap (sterkere rol 
senaat). Volgens 
instellingsbestuurders 
sprake van grotere regeldrift 
door minister. 

bestuursorganisatie te 
bepalen. Bestuursorganisatie 
publieke instellingen per 
decreet geregeld, doorgaans 
tamelijk gedetailleerd. 
Recentelijk is een aantal 
decreten aangepast en is 
meer vrijheid geboden 
organisatie naar eigen 
inzicht in te richten. 
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Het Deense hoger onderwijs op hoofdlijnen 

Denemarken kent acht universiteiten, verenigd in Universities Denmark. De 
universiteiten, verschillend in omvang en profiel, bieden Ba-, Ma- en PhD-
programma’s aan. Er zijn vijf brede universiteiten en drie gespecialiseerde. De 
beroepsgerichte opleidingen worden in het algemeen door andere instellingen 
aangeboden. Van alle afstudeerden in het hoger onderwijs kwam 46% van een 
van de acht universiteiten (in 2011).  

De universiteiten zijn autonome instellingen (‘self-governing’) die vallen onder 
een publiekrechtelijk regime, onder toezicht van het ministerie van wetenschap, 
innovatie en hoger onderwijs. Iedere universiteit heeft drie wettelijk opgelegde 
taken: onderzoek, onderzoekgerelateerd onderwijs en kennisuitwisseling met de 
samenleving. De universiteit dient zorg te dragen voor een goede balans tussen 
onderwijs en onderzoek, een strategische keuze te maken en uit te voeren ten 
aanzien van de disciplines waarin het actief is, en wetenschappelijke kennis, 
methoden en resultaten te verspreiden. Kennisuitwisseling met de samenleving 
is verplicht en de universiteit dient zijn medewerkers te stimuleren deel te 
nemen aan het publieke debat. De universiteit is tevens verplicht bij te dragen 
aan de ontwikkeling van internationale samenwerking. 

Het afgelopen decennium is in Denemarken een aantal hervormingen 
doorgevoerd die het hoger onderwijssysteem, en de relatie tussen overheid en 
instellingen, behoorlijk heeft veranderd. Zo is de publieke bekostiging voor 
onderzoek toegenomen (van 0,75 GDP naar 1,05 GDP tussen 2005 en 2011), is 
het stelsel anders geordend (onder andere door opgelegde fusies), is de 
bestuursorganisatie van universiteiten ‘gemoderniseerd’ (met 
benoemingsprocedures a la de MUB), is in 2007 een nieuw stelsel van 
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kwaliteitsbewaking ingevoerd (accreditatiewet), zijn er financiële prikkels 
geïntroduceerd (onder andere een financiële bonus voor snel afstuderen en meer 
competitieve onderzoeksbekostiging), en is de dialoog tussen overheid en 
instellingen mede inhoud gegeven door contracten (waarover zo meteen meer). 

In 2003 is een wet ingevoerd die de relatie tussen overheid en instelling in een 
ander perspectief heeft geplaatst. Rijksinstellingen werden quasi-autonome 
publieke instellingen. Een internationale commissie oordeelde in 2009 dat het 
geheel overziend de autonomie van de (inmiddels gefuseerde) instellingen is 
toegenomen. Er is meer ruimte gecreëerd voor flexibiliteit, innovatie en 
profilering. Toch blijft het Deense hoger onderwijs op een aantal punten sterk 
gereguleerd door de overheid (de internationale commissie stelde in 2009 vast 
dat er ruimte blijft voor verbetering).4  

De fusies tussen universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten is een van 
de meest in het oog springende hervormingen geweest die het hoger 
onderwijslandschap drastisch heeft veranderd. Het doel van de fusies is om de 
institutionele infrastructuur van universiteiten te versterken, om het onderwijs en 
onderzoek, ook in internationaal opzicht, te versterken, en om de capaciteit van 
universiteiten om internationale onderzoeksbekostiging te verwerven te 
vergroten. Het resultaat is dat het Deense hoger onderwijs thans acht 
universiteiten en vier publieke onderzoeksinstituten telt (waar eerst twaalf 
universiteiten en dertien publieke onderzoeksinstituten bestonden).  

Bekostiging 

Een Deense universiteit heeft twee bronnen van inkomsten: basisbekostiging van 
de overheid en inkomsten via andere partijen (bijvoorbeeld uit Eu-programma’s 
of van private ondernemingen). De basisbekostiging is ongeveer 80% van het 
totale budget, maar verschilt per instelling. De wet geeft aan dat de universiteit 
vrij is om derde geldstroominkomsten te genereren en om commerciële 
activiteiten te ontplooien. De basisbekostiging van de overheid voor onderwijs, 
onderzoek en andere activiteiten wordt nader geregeld in de jaarlijkse 
‘Appropriations Act’. Het wordt uitgekeerd als een lumpsum: de instelling mag 
naar eigen inzicht de middelen inzetten. 

Denemarken kent bij de vaststelling van de hoogte van de basisbekostiging een 
scheiding tussen onderwijs en onderzoek. Er worden drie componenten 
onderscheiden: 1) een basisbekostiging voor onderzoek, 2) publieke 
onderzoeksgelden verdeeld in competitie, en 3) een onderwijsvergoeding 

4 De internationale commissie uit 2009 merkt hierover op: “Regulations in the area of education are particularly 
limiting the universities’ autonomy, as they are wide-ranging, covering decision areas such as study 
programmes, admission, and enrolment procedures; awarding of parallel and joint degrees; and: arrangements 
for credit transfer, exams, grading scale, guidance and counselling, and quality assurance procedures.” 
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gebaseerd op het aantal studenten en het aantal afgestudeerden (taximeter). De 
vergoeding per student varieert per discipline en wordt politiek bepaald. 

Er bestaat ook een afstudeerbonus die sinds 2009 is gekoppeld aan de 
studieduur. De instelling krijgt een bonus als een Ba-student binnen de nominale 
studieduur plus maximaal één jaar zijn diploma behaalt en als een Ma-student 
nominaal afstudeert.  

In de onderstaande tabel staan de verschillende categorieën en bedragen van de 
basisbekostiging voor de periode 2011-2015 vermeld. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Onderwijs 6325 6435 6564 6703 6753 

• Onderwijstaximeter 5540 5777 6057 6209 6272 
• Studieduurbonus 657 656 645 632 619 
• Overig onderwijs 128 129 120 120 120 

Efficiency beheer  -127 -258 -258 -258 
Onderzoek 8285 8163 8362 8359 8359 
Andere activiteiten   990   775   773   843   844 

Overig onderwijs gebaseerd op internationale uitwisselingstudenten en scholarships en grants. 

Ontwikkelingscontracten 

De eerste generatie contracten (2000 – 2004) tussen de overheid en instellingen 
hadden tot doel universiteiten meer ruimte voor het ontwikkelen van een eigen 
visie en flexibiliteit te geven binnen het afgesproken kader, het 
instellingsmanagement te versterken door duidelijke doelen en indicatoren te 
gebruiken, en het ambitieniveau te verhogen. Uitgangspunten waren dat 
universiteiten hun eigen ambitieniveau bepaalden, en dat een dialoog met het 
ministerie werd opgestart over doelen en prioriteiten, zonder overigens een 
(directe) financiële koppeling. Voorbeelden van onderwerpen waarover afspraken 
werden gemaakt: studentmobiliteit, studieduur en –uitval, aantal 
afgestudeerden, omvang, kwaliteit en verspreiding van onderzoek, 
commercialisering en patenteren van onderzoeksresultaten, aandacht voor 
externe financiering en het aantrekken van buitenlandse onderzoekers.  

Het proces verliep op hoofdlijnen als volgt. Het ministerie nodigt de instellingen 
uit een conceptcontract op te stellen en doet daarbij enkele ‘suggesties’ voor 
bepaalde hoofdonderwerpen. Dit conceptcontract wordt in twee of drie 
vergaderingen besproken en uitonderhandeld met het ministerie en vervolgens 
ondertekend. In het jaarverslag rapporteert de universiteit over zijn prestaties. 
Het jaarverslag wordt binnen de universiteit door verschillende gremia besproken 
en is een belangrijk gespreksonderwerp tussen universiteit en ministerie. De 
prestaties van de universiteiten worden door de minister gemeld aan het 
parlement. 

In de loop er jaren is het instrument aangepast. Tussentijdse evaluaties gaven 
aan dat er ruimte was voor verbetering: het instrument zou een belangrijkere rol 
moeten spelen in de sturing van het hoger onderwijs, zou een duidelijkere rol 
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moeten hebben in de profilering van de universiteiten en het aantal in het 
contract vastgelegde doelstellingen zou moeten worden beperkt. De contracten 
van 2011 kennen een maximum van tien doelstellingen per instelling. De 
doestellingen moeten specifiek zijn en gericht op de profilering van de instelling. 
De minister zou op basis van de onderhandelingen vijf doelstellingen mogen 
aangeven. Aan de afspraken wordt nog steeds geen bekostiging gekoppeld. Dit 
lijkt een negatieve effect te hebben op de effectiviteit van dit instrument. 

Het contract 2012-2014 tussen bijvoorbeeld de overheid en Universiteit van 
Aarhus (AU), getekend op 21 juni 2012, kent zeven doelstellingen, uitgewerkt in 
een of twee indicatoren. De doelstellingen uit dit contract staan in de appendix. 
Vier doelstellingen komen van de overheid en drie van AU. De AU verwacht van 
de overheid dat onderzoeksbudgetten op peil blijven (minimaal 1,0 % GDP) en 
dat maatregelen worden getroffen om transities tussen hoger onderwijsniveaus 
te vergemakkelijken.  

Het onderwijsaanbod 

De universiteit biedt Bachelor (180 ECTS), Masters (120 ECTS) en PhD-
programma’s (180 ECTS) aan. De universiteit bepaalt welke 
onderwijsprogramma’s het wil aanbieden, maar om voor publieke bekostiging in 
aanmerking te komen moeten de programma’s worden geaccrediteerd 
(accrediteringswet van 2007), ook als delen van een programma door een 
buitenlandse instelling worden verzorgd (off-site instruction). De minister bepaalt 
de regels voor dit buitenlandse aanbod. Als een bestaand programma niet wordt 
geaccrediteerd, of in geval de universiteit voor een programma de accreditatie 
verliest, mag de universiteit geen studenten toelaten tot de opleiding. In 
dergelijke gevallen moet de minister een plan opstellen voor de studenten die op 
dat moment zijn ingestoomd. In dit geval kan de minister andere instellingen 
vragen de studenten over te nemen. De universiteit mag in samenwerking met 
een buitenlandse instelling programma’s, of delen daarvan, elders aanbieden. Dit 
kan onder andere in het kader van de Europese Erasmus Mundus programma.  

De universiteit is verplicht de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s te 
monitoren en te bewaken. Procedures hiervoor staan in de accrediteringswet. In 
geval van buitenlandse samenwerking op het gebeid van onderwijs worden 
buitenlandse kwaliteitsbewakingssystemen gebruikt (geregistreerd in het EQAR). 
Als sprake is van kwaliteitsbewaking via een buitenlandse organisatie dan is de 
minister verantwoordelijk voor de uiteindelijke goedkeuring van het programma.  

De minister bepaalt de regels over het aanbieden en afronden van programma’s, 
inclusief regels over het verlenen van diploma’s. Er is ten aanzien van het 
onderwijsaanbod een groot aantal wettelijke bepalingen. De minister stelt 
algemene regels op voor het onderwijs, inclusief beoordelingsvormen, examens, 
en externe examinering, voor de titulatuur, en voor de toelating tot en 



 

15 

inschrijving voor een onderwijsprogramma. De minister stelt specifieke regels op 
voor bezwaar tegen examinering. 

De minister kan tevens regels opstellen voor de communicatie tussen universiteit 
en ingeschreven en aankomende studenten. De minister kan universiteiten 
verplichten hiervoor een specifiek digitaal systeem te gebruiken. De minister kan 
regels stellen over de publicatie van studentevaluaties op de website van de 
universiteit. De universiteit is voorts wettelijk verplicht studenten te begeleiden 
tijdens het onderwijsprogramma en bij het zoeken van een baan na het 
afstuderen. De universiteit is verplicht om studenten die vertraging hebben 
opgelopen speciale begeleiding te geven om hun opleiding voort te zetten. 

Selectie en toelating  

De minister kan een grens stellen aan het totaal aantal inschrijvingen voor een 
programma. Dit gebeurt voor ongeveer een derde van de opleidingen. In de 
overige gevallen bepalen de instellingen zelf hoeveel studieplaatsen zij 
aanbieden. Dit aantal is doorgaans gebaseerd op capaciteit (gebouwen, 
personeel). De laatste jaren is de (politieke) wens geuit het aantal studieplaatsen 
te vergroten. Dergelijke wensen zijn meegenomen in de contracten tussen 
ministerie en instellingen. De overheid reguleert derhalve in beperkte mate het 
aantal studieplaatsen bij universiteiten en wel in bepaalde disciplines (o.a. 
medicijnen) en bij het merendeel van de beroepsgerichte bachelors.  

In Denemarken wordt sinds 1977 gebruikt gemaakt van een wettelijk 
gereguleerd Gecoördineerd Toelating Systeem (Coordinated Enrolment System). 
Het doel is om de capaciteit van het Deense hoger onderwijs zo goed mogelijk te 
benutten. De instellingen zijn verplicht om voor Ba-opleidingen gebruik te maken 
van dit centrale toelatingssysteem. Hierin worden de eisen voor toelating 
bepaald. In beginsel volstaat een hoger secondair onderwijs diploma, zij het dat 
de universiteit voor bepaalde programma’s aanvullende, specifieke eisen kan 
stellen (zoals de hoogte van de cijfers voor bepaalde vakken). Een aankomend 
student kan zich voor maximaal acht programma’s aanmelden. Via het systeem 
van Gecoördineerde Toelating wordt de aankomend student één studieplaats 
aangeboden. In 2013 is ruim 63.000 kandidaten een studieplaats in het hoger 
onderwijs aangeboden en bijna 21.000 kandidaten zijn niet toegelaten (ongeveer 
de helft omdat het gemiddelde cijfer van de middelbare schoolexamen 
onvoldoende hoog was en de andere helft omdat zij niet voldeden aan de 
toelatingseisen). 

Voor de toelating worden drie quota gehanteerd. Voor quotum 1 is toelating 
gekoppeld aan het gemiddelde examencijfer van de vooropleiding (middelbare 
schoolopleiding), waarbij kandidaten met het hoogste gemiddelde als eersten 
worden toegelaten tot het quotum is gevuld. De gemiddelde cijfers die moeten 
zijn gehaald om via Quotum 1 te worden toegelaten worden ieder jaar eind juli 
gepubliceerd. Mocht het aantal gegadigden het aantal toegekende studieplaatsen 
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overtreffen dan kan Quotum 2 uitkomst bieden. Dit quotum wordt bepaald door 
de instelling. Quotum 3 betreft een beperkt aantal programma’s waar een 
toelatingstest aan is gekoppeld.  

Voor het volgen van Ba- en Ma-opleidingen worden voor Denen en studenten uit 
EU-landen geen collegegelden geheven. 

Accreditatie en kwaliteitsbewaking 

Denemarken past de Europese richtlijnen voor kwaliteitsbewaking toe. Sinds de 
invoering van de accreditatiewet in 2007 moeten alle hoger 
onderwijsprogramma’s die voor publieke bekostiging in aanmerking willen 
komen, zijn geaccrediteerd. Het accreditatiesysteem is wettelijk verankerd. Vóór 
2007 werden studieprogramma’s goedgekeurd door het ministerie. 

Naast het ministerie (op afstand) en de instellingen waren er tot voor kort drie 
partijen betrokken: de accreditatieraad, ACE Denmark en de EVA (Deens 
Evaluatie Instituut). Op basis van de Accreditatiewet voor het hoger onderwijs is 
de Accreditatieraad verantwoordelijk voor het accrediteren van alle hoger 
onderwijsprogramma’s. Een accreditatierapport werd opgesteld door een van de 
twee speciale organisaties: ACE Denmark (voor alle universitaire opleidingen) en 
het Deense Evaluatie Instituut (EVA) (voor alle andere programma’s – 
professionele bachelors, beroepsopleidingen, diploma-programma’s, 
volwassenonderwijs en leven lang leren). In juli 2013 zijn ACE en het 
accreditatiedeel van EVA gefuseerd tot het Deense Accreditatie Instituut. Sinds 
de fusie worden evaluatierapporten opgesteld door het Deense Accreditatie 
Instituut. 

De universiteiten zijn wettelijk verplicht hun eigen interne procedures voor 
kwaliteitsbewaking op te stellen en uit te voeren. De Universiteitswet specificeert 
de rollen en taken van decanen, departementshoofden en opleidingscommissies 
voor wat betreft de kwaliteit van onderwijs en opleidingen. Een zelfevaluatie is 
een integraal verplicht onderdeel van iedere evaluatie. Het is de instelling vrij om 
andere organisaties te benaderen voor een accreditatiebeoordeling. In dat geval 
moeten de kosten van het proces door de instelling zelf worden gedragen. 

De eerder genoemde Accreditatieraad adviseert de minister over bestaande en 
nieuwe Ba- en Ma-opleidingen en kan ook een gehele instelling beoordelen. De 
beoordeling van de opleidingen geschiedt op basis van de volgende wettelijk 
voorgeschreven algemene criteria voor relevantie en kwaliteit: 

1. Vraag naar het opleidingsprogramma op de arbeidsmarkt; 
2. Onderzoekgerelateerd onderwijs, het onderwijs moet gebaseerd en 

verbonden zijn met onderzoek van goede kwaliteit; 
3. Het academisch profiel van het programma en de leerdoelen; 
4. De structuur en organisatie van het studieprogramma; 
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5. De aanwezigheid van een gedegen systeem van interne 
kwaliteitsbewaking. 

Bij de programma’s dient het Kwalificatiekader voor het Deens hoger onderwijs 
in acht te worden genomen, inclusief de beoordeling van de leerdoelen van de 
programma’s. De Accreditatieraad kan aanvullende criteria hanteren als het gaat 
om opleidingen voor wettelijk beschermde beroepen (waarover de raad overleg 
voert met de beroepsorganisatie). Bij een accreditatieaanvraag van de 
universiteit aan de raad moet de universiteit in ieder geval aandacht schenken 
aan de subsidiestatus van het programma, de naam van het programma, 
specifieke toelatingseisen voor Ba-programma’s, de voorgeschreven 
studietermijn en het aantal studieplaatsen. Als de Accreditatieraad positief over 
de accreditatieaanvraag adviseert stuurt hij dit advies binnen vijf dagen door aan 
het ministerie. Adviseert de raad negatief over een aanvraag dan wordt de 
universiteit binnen vijf dagen hiervan op de hoogte gesteld. De universiteit heeft 
vervolgens tien dagen om hierop te reageren, alvorens de raad de minister 
informeert over zijn definitieve advies.  

Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit. De universiteit dient een verzoek 
in om een of meer van zijn programma’s (opnieuw) te accrediteren. Vervolgens 
wordt een accreditatiepanel opgezet waarin naast enkele experts een student en 
iemand uit het beroepenveld wordt geïnstalleerd. Het panel wordt ondersteund 
door ACE Denmark of EVA. Voor ieder programma wordt een zelfevaluatie 
opgesteld aan de hand van de beoordelingscriteria. Vervolgens vinden er 
visitaties plaats van het panel en de ondersteunende organisatie. De laatste stelt 
vervolgens een conceptrapport op dat wordt gedeeld en becommentarieerd door 
de universiteit dan wel de opleiding. Het rapport wordt vervolgens naar de 
Accreditatieraad gestuurd, die drie beslissingen kan nemen: positief, 
voorwaardelijk positief, of negatief. Als het gaat om een nieuwe opleiding dan 
zijn er twee uitkomsten mogelijk: positief of negatief. 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het ministerie. De minister schrijft de criteria 
voor het beoordelen van de kwaliteit en de relevantie voor, evenals 
gedetailleerde regels over de accreditatie en goedkeuringsprocedures. Daarnaast 
neemt de minister de finale beslissing. In beginsel is het oordeel van de 
Accreditatieraad doorslaggevend, maar de minister kan hiervan afwijken als niet 
is voldaan aan statutaire vereisten of als de minister van oordeel is dat het 
programma uit sociaaleconomisch oogpunt ondoelmatig is (macrodoelmatigheid). 
Dit is verwoord in artikel 10.3 van de accreditatiewet: 

“The Minister of Science, Technology and Innovation may in exceptional cases 
decide that a study programme cannot be approved (…). Such decision shall be 
made if the study programme does not meet statutory requirements, or if the 
establishment of the study programme is considered to be inexpedient on 
socioeconomic grounds. The university in question shall be given the opportunity 
to comment prior to such a decision being made”.  
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In het wetsartikel wordt gesproken van “in uitzonderlijke gevallen” en zo lijkt het 
in de praktijk ook te worden gehanteerd. Sinds de invoering van het systeem van 
accreditatie in 2007 zijn door de Accreditatieraad bijna 1.500 opleidingen onder 
de loep genomen. In slechts twee gevallen heeft de minister de beslissing van de 
raad naast zich neergelegd (in 2007 en in 2011). In beide gevallen ging het om 
een nieuwe opleiding die werd afgewezen op grond van artikel 10.3 van de 
accreditatiewet. 

Universitaire bestuursorganisatie 

Sinds de uitvoering van de nieuwe hoger onderwijswet in 2003 is de 
bestuursorganisatie van Deense universiteiten behoorlijk veranderd en vertoont 
deze op hoofdlijnen parallellen met de in het Nederlandse hoger onderwijs in 
1997 ingevoerde Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB). De 
Deense hoger onderwijswet schrijft tamelijk gedetailleerd de universitaire 
bestuursorganisatie voor. Een groot aantal artikelen van de wet heeft betrekking 
op dit onderwerp. De belangrijkste punten van de bestuursorganisatie worden 
onderstaand beschreven.  

De raad (‘board’) is het hoogste bestuursorgaan van de universiteit. De raad 
heeft een informatieplicht jegens de minister. Indien de raad in zijn functioneren 
in gebreke blijft kunnen leden worden ontslagen door de minister. De raad 
bewaakt de belangen van de universiteit en bepaalt de richtlijnen voor de 
organisatie, de lange termijnactiviteiten en ontwikkeling. De raad is verplicht zo 
transparant en open mogelijk te handelen. De raad is verantwoordelijk voor een 
deugdelijk financieel beheer. De voorzitter van de raad beheert het onroerend 
goed, samen met een ander raadslid. De raad dient de begroting goed te keuren, 
op advies van de rector. De raad ziet er op toe dat bij belangrijke beslissingen 
sprake is van medebestuur van studenten en stafleden (student en 
stafparticipatie – “co-determination”). De raad benoemt en ontslaat de rector en, 
op voordracht van de rector, de leden van het senior managementteam. De raad 
gaat een contract aan met de minister (zie elders). 

De raad is samengesteld uit externe en interne leden (inclusief PhD, nwp en 
studenten). De meerderheid van de raad bestaat uit externe leden. Hun 
zittingstermijn is maximaal twee maal acht jaar. De raad kiest zijn uit zijn 
midden de voorzitter. De wet verbindt eisen aan externe leden. Een extern lid 
dient te beschikken over ervaring op het gebied van management, organisatie en 
financiën, inclusief de evaluatie van begrotingen en jaarrekeningen. Voor de 
selectie van de externe leden moeten twee commissies worden ingesteld: de 
nominatiecommissie en de selectiecommissie. De samenstelling van deze 
commissies dient te verschillen. De raad bepaalt de procedures voor beide 
commissies. De interne leden worden gekozen door en uit de werknemers (wp, 
nwp en PhDs) en studenten. Er worden minimaal twee studenten voor de raad 
gekozen. 
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De raad stelt een Bestuurs- en Beheersreglement op, dat ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de minister. De wetgever stelt een aantal minimale eisen aan 
inhoud van het BBR. Het bevat in ieder geval regels en procedures over: 
openheid en transparantie van besluitvorming; regels voor de nominatie- en 
selectiecommissie; de zittingstermijn van raadsleden; de interne organisatie van 
de universiteit; participatie van studenten en staf in de besluitvorming; werk- en 
ontslagregels voor de rector en de departementsvoorzitters; werkwijze, 
samenstelling en verantwoordelijkheden van academische raden, 
werkgeverspanels, PhD-commissies, opleidingsraden, en nominaties van 
opleidingsdirecteuren door de opleidingsraden. 

Het dagelijks bestuur van de universiteit is in handen van de rector. Hij wordt 
daarin bijgestaan door een hiërarchisch aan de rector ondergeschikt 
managementteam. De wet stelt eisen aan het profiel van de rector (erkend 
wetenschapper, kennis van het onderwijs, ervaren manager en organisator van 
‘research environments’). De rector benoemt en ontslaat de hoofden van 
faculteiten en van de graduate schools. De rector bepaalt de interne structuur 
van de universiteit binnen het door de raad aangegeven kader. De rector stelt de 
begroting op ter goedkeuring door de raad en tekent de jaarrekening. De rector 
bepaalt de disciplinaire maatregelen die aan studenten kunnen worden opgelegd. 
De rector vertegenwoordigt de universiteit in rechte (enkele uitzonderingen 
daargelaten). De rector moet alle vormen van externe samenwerking waaruit 
verplichtingen voortvloeien goedkeuren. 

De rector stelt een of meer academische raden in om betrokkenheid bij 
academische zaken te borgen. Er kunnen meerdere academische raden zijn 
(bijvoorbeeld verschillende organisatieniveaus). De academische raden adviseren 
de rector over strategische vraagstukken over onderwijs, onderzoek en 
kennisuitwisseling met de samenleving en over de interne verdeling van 
middelen. Zij adviseren tevens over de samenstelling van 
benoemingscommissies voor academische posities. Zij verlenen doctorsgraden. 
De academische raden worden benoemd door de rector (of door het academisch 
hoofd waar het gaat om een academische raad op een ander niveau in de 
universiteit). Vertegenwoordigers van de academische staf en de studenten 
worden gekozen door de academische gemeenschap en de studenten. De 
academische raad kiest uit zijn midden een voorzitter. De rector stelt tevens een 
of meer PhD-commissies, een of meer opleidingscommissies en 
opleidingsdirecteuren, en een beroepscommissie in. De wet geeft hiervoor 
vergelijkbare regels en procedures als voor de academische raad. 

De universiteit is verplicht naast academische raden, opleidingsraden en PhD-
commissies een of meer werkgeverspanels in te stellen, samengesteld uit 
externe leden. De leden van deze panels moeten, als geheel, ervaring hebben 
met de relatie tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt. De universiteit draagt 
zorg voor een inhoudelijke dialoog tussen universiteit en werkgeverspanels over 
maatschappelijke relevantie van de opleidingen. De werkgeverspanels moeten 
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worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande programma’s en 
de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethoden. 
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Appendix: Development Contract Aarhus University 2012-
2014 

A-D: Obligatory goals set by the Danish Ministry of Science, Innovation and Higher 
Education  
E-G: Goals selected by Aarhus University 
1 -12. Indicators and targets 

A. Degree programme quality 
There is a societal focus on the quality of study programmes. As documentation for 
Aarhus University’s efforts, the focus is on two central and independent assessments of 
the quality of the university’s study programmes: the students’ assessment of how 
satisfied they are with their studies, and the labour market’s assessment of the quality of 
the university’s graduates. The university has made a point of not choosing indicators 
that are based exclusively on objectives concerning input – for example the number of 
teaching hours – as they do not in themselves guarantee high quality standards in the 
programmes. 

1. Student satisfaction with their studies 
Proportion which replies “very satisfied” or “satisfied”  

2011: 86 
%   

2014: 
88 %  

 
Measures the quality of Aarhus University’s degree programmes through the study 
environment survey’s measurements of the extent to which students at Aarhus University 
are “satisfied” or “very satisfied” with the overall quality of their studies. 

2. Transition to the labour market assessed through analyses of the job situation 
4-19 months after graduating 
Employment rate (regulated for market conditions) 

2011 86% = 
National average  
+ 1% point  

2012:  
National average  
+ 1% point 

2013:  
National average  
+ 2% points 

2014:  
National average  
+ 2% points 

Measures the quality of Aarhus University’s graduates as well as the university’s ability to 
tailor its study programmes to the needs of the labour market through labour market 
demands. The employment rate is heavily impacted by the economic cycles. With its 
chosen targets, Aarhus University is aiming at achieving a better development in the 
employment rate than achieved by the sector in general. 

B. Better cohesion in the educational system 
Aarhus University’s position in a coherent educational system is based on the exterior 
context, which focuses on the vertical movement from upper secondary school education 
to the university, as well as the interior context, which focuses on the horizontal 
movement between the institutions of higher education. Aarhus University wishes to 
emphasise the importance of smooth transitions between degree programmes, thereby 
creating a more flexible, interconnected educational system. 

3. Number of upper secondary school students taught by students and 
researchers from Aarhus University through “The Touring University” scheme  

2011: 12,000 2012: 13,000 2013: 14,000 2014: 16,000 
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Measures the scope of one of Aarhus University’s many recruitment activities aimed at 
creating a smooth transition from the upper secondary school programmes to the 
university by giving students a sense of the academic level and the academic 
environments at the university. The measuring point has been chosen because effective 
recruitment from upper secondary schools is very important for Aarhus University and 
the knowledge society. 

4. Number of Master’s degree students enrolled on the basis of a Bachelor’s 
degree or a professional Bachelor’s degree from other Danish educational 
institutions 

 

2012:  
Establishment 
of  
starting point 

2013:  
+ 11% relative 
to 2012 

2014:  
+ 33% relative 
to 2012 

Measures Aarhus University’s ability to attract qualified Danish students with a Bachelor’s 
degree from other universities and professional Bachelor’s degree graduates from other 
educational institutions, thereby contributing to creating greater coherence in the overall 
educational system. 

C. Faster completion times 
Effectively organised degree programmes are necessary if students are to complete their 
studies faster. The educational institutions must also offer students the option of fast-
tracking their studies by doing additional units or catching up on study elements which 
they have missed. Participating in Summer University activities helps in this respect. 

5. Number of ECTS credits earned by students at AU Summer University enrolled on full-
time study programmes at a Danish university 

2011: 5,543 ECTS 
credits 

2012: 6,000 ECTS 
credits 

2013: 6,300 ECTS 
credits 

2014: 6,800 ECTS 
credits 

Measures the activity on one of Aarhus University’s initiatives for ensuring flexibility in 
the study programmes and faster completion times. The summer university is a tool for 
ensuring greater study efficiency with activities distributed throughout the year. 

6. Completion times for Bachelor’s and Master’s programmes 

BA/BSc: 

2011: 3.2 years 2012: 3.2 years 2013: 3.1 years 2014: 3.1 years 

MA/MSc: 

2011: 3.0 years 2012: 2.9 years 2013: 2.9 years 2014: 2.8 years 

Measures Aarhus University’s ability to increase the lifelong contribution to the labour 
market and social development by graduates of Master's degree programmes. The 
selected indicators are based on the Danish government’s objectives of moving students 
faster through the educational system. 

D. Increased innovation capacity – knowledge exchange with society 

With its considerable academic breadth and high-level research and education, Aarhus 
University has the best possibilities for opening its doors to the outside world and 
exchanging knowledge, ideas and expertise with society at large. Knowledge exchange is 
measured through the economic scope of two key activities.  
The development of the students’ innovative skills through the inclusion of 
entrepreneurial elements in the programmes is also an important element in the 
university’s increased investment in innovation. Effective integration in the programmes 



 

23 

has a qualitative effect on the students’ entrepreneurial spirit, but it is still difficult to 
establish measuring points which cover the activity. 

7. Financial scope of partnership agreements with society 

2011:  
DKK 1,060 million 

2012:  
DKK 1,100 million 

2013:  
DKK 1,200 million 

2014:  
DKK 1,300 million 

Measures Aarhus University’s ability to ensure effective knowledge exchange between the 
university’s research environments and the rest of society through concrete partnership 
agreements with businesses and public authorities. This also includes the contribution 
made to innovation through the provision of public-sector services within, among others, 
the food, environment and energy sectors. 

8. Financial scope of continuing and further education 

2011:  
DKK 89.5 million 

2012:  
DKK 95 million 

2013:  
DKK 103 million 

2014:  
DKK 112 million 

Measures Aarhus University’s ability to contribute to knowledge exchange and ensure 
citizens the opportunity to participate in in research-based lifelong learning activities 
tailored to the needs of society. 

E. Research quality 

Research is the principal cornerstone of Aarhus University, and is the foundation for the 
university’s other core activities. The quality of the university’s research is measured 
according to two indicators. The university has decided to measure research impact 
rather than the number of publications to document the relevance of the research 
produced at the university for the scientific community. The ability of the university’s 
research groups to – in open competition – attract funding from foreign sources is 
another indicator, which is based on an independent international assessment of the 
quality of the research. 

9. Impact of Aarhus University’s research in the international research community 

2011: 1.45 2012: 1.35 2013: 1.40 2014: 1.45 

Measures the impact of Aarhus University’s research in relation to a normalised world 
average. The indicator is calculated on the basis of the proportion of the top 10 per cent 
most cited publications which the university has within the individual research fields.  
The university's research impact lies at a very high level and is expected to stabilise over 
the contract period. However, a temporary fall is expected which can be attributed to the 
mergers in 2007 which 1) resulted in a new and broader university or 2) has demanded 
many resources for academic reorganisation.  
During the contract period, Aarhus University will, in collaboration with the Danish Centre 
for Studies in Research and Research Policy, continue to work with the existing 
measuring method, among other things with a view to ensuring broader coverage.  

10. External funding from non-Danish sources 

2011:  
DKK 200 million 

2012:  
DKK 220 million 

2013:  
DKK 240 million 

2014:  
DKK 260 million 

Measures the international competitiveness of Aarhus University's research as well as 
Aarhus University’s ability to internationalise its research and make the most of the 
funding opportunities in the EU system, including the ERC and other foreign sources. 

F. Talent development 

Talent development is a core activity for Aarhus University. The university’s ability to find 
and develop the most promising research talents helps to ensure the Danish knowledge 
society a sizeable pool of talent which will form the basis for continued welfare and 
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growth for future generations. The quality of the activities is measured through society’s 
interest in employing PhDs from Aarhus University. 

11. PhDs’ transition to the labour market assessed through analyses of the job situation 
4-19 months after being awarded their PhD degrees11  

Employment rate (regulated for market conditions) 

2011: 93% = 
National average 
+ 1% point 

2012:  
National average 
+ 1% point  

2013:  
National average 
+ 2% points 

2014:  
National average  
+ 2% points 

Measures the quality of Aarhus University’s PhDs as well as the university’s skill at talent 
development and at tailoring the PhD programmes to the needs of the labour market. 
The employment rate is heavily impacted by the economic cycles. With these targets, 
Aarhus University is aiming at achieving a better development in the employment rate 
than achieved by the sector in general. 

G. Global solutions 

Aarhus University wants to help contribute to solving the major challenges facing society, 
challenges which span the traditional scientific disciplines. Interdisciplinary initiatives and 
the dissolution of scientific and scholarly barriers are absolutely key to solving these 
global challenges. The chosen indicator measures this. 

12. Total annual – internally and externally financed – investments in Aarhus University’s 
interdisciplinary centres12  

2011:  
DKK 172 million 

2012:  
DKK 200 million 

2013:  
DKK 240 million 

2014:  
DKK 275 million 

Measures Aarhus University’s ability to produce solutions to global challenges through the 
establishment of interdisciplinary centres. It is part of Aarhus University’s strategy to set 
up new centres, and the ambitious objective for the period also involves the ability of 
these centres to attract external funding to a significant extent in open competition. 
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Het Finse hoger onderwijs op hoofdlijnen 

Finland heeft een binair hoger onderwijssysteem. Er zijn veertien universiteiten 
en vierentwintig hogescholen. Er zijn negen algemene universiteiten en zeven 
gespecialiseerde (deze instellingen bieden opleidingen aan in een beperkt aantal 
disciplines – technologie, bedrijfskunde en kunsten). De onderstaande tekst heeft 
grotendeels betrekking op de universitaire sector. Waar de situatie, voor zover 
bekend, afwijkt voor hogescholen wordt dit vermeld. Er is aan het eind een 
aparte paragraaf over hogescholen opgenomen. 

De missie van de universiteiten, verwoord in de hoger onderwijswet van 2009, is 
het uitdragen van vrij onderzoek en wetenschappelijk onderwijs, het verzorgen 
van onderzoeksgerelateerd onderwijs en het opleiden van studenten om hun land 
en de mens te dienen. Bij het uitvoeren van deze missie moeten universiteiten 
leven lang leren stimuleren, interacteren met de omgeving en de impact van 
onderzoeksuitkomsten en -activiteiten stimuleren. De universiteiten dienen hun 
activiteiten zo in te richten dat zij voldoen aan de hoge internationale 
standaarden op het gebied van onderwijs en onderzoek waarbij ethische en 
wetenschappelijke beginselen in acht worden genomen. 

Universiteiten bieden een scala van opleidingen: naast Ba,- Ma- en PhD-
opleidingen worden er postgraduate opleidingen, leven lang leren (continuing 
professional education) en afstandsonderwijs aangeboden. Sinds het begin van 
de jaren tachtig uit de vorige eeuw is het aantal studenten aan universiteiten 
verdubbeld. In 2012 zijn er bijna 170.000 studenten, waarvan 96.000 een Ba- en 
48.000 een Ma-opleiding volgen (daarnaast 15.000 studenten in andere 
categorieën zoals PhD). De Universiteit van Helsinki neemt een prominente 
plaats in; hier studeren iets meer dan een vijfde van alle studenten. 
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De hogescholensector is een fractie kleiner dan de universiteitensector. Bij de 
hogescholen studeren bijna 140.000 studenten (2012). 

De algemene organisatie en sturing van het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek is niet eenvoudig te duiden omdat hoger onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek, technologiebeleid, regionale ontwikkeling, innovatiebeleid en R&D-
beleid nauw verweven zijn en tegelijkertijd verschillende partijen kennen met 
een eigen verantwoordelijkheid. Volgens Aarrevaara (2012)5 vormt het hoger 
onderwijs de schakel tussen het nationale innovatiesysteem en de regionale 
ontwikkelingsprogramma’s. De verwevenheid van hoger onderwijs en aanpalende 
domeinen blijkt uit de volgende quote:  

“The innovation system is the essential starting point of the Finnish university 
reform. Universities are part of the innovation system, in which case they are 
dependent on diverse funding, research networks, co-operation with other higher 
education institutions as well as industry and public research organisations. They 
share research infrastructure with all key players of the innovation system” 
(Aarrevaara 2012: 81).  

In vergelijking met Nederland valt in ieder geval de combinatie van nationale en 
lokale sturing op. De regio’s kennen een behoorlijke mate van autonomie, onder 
meer tot uitdrukking gebracht in regionaal beleid waarin vooral ook hogescholen 
een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd is bij het innovatiebeleid sprake van een 
sterke coördinerende rol van het nationaal niveau.6 

In afgelopen jaren is het Finse hoger onderwijs behoorlijk op de schop genomen. 
Van oudsher is er sprake van een sterke overheidsregulering. Bij de inrichting 
van het bestel speelde het ministerie van onderwijs traditioneel een sterk 
sturende rol. De afgelopen twee decennia is de sturingsrelatie tussen overheid en 
instellingen echter gradueel veranderd. In toenemende mate is sprake van een 
overheid die tracht de filosofie van sturen op afstand in praktijk te brengen. Dit 
heeft in 2009 geresulteerd in de invoering van een nieuwe hoger onderwijswet 
waarin diverse eerder geïnitieerde veranderingen zijn gecodificeerd. In dit 
opzicht is (een deel van) de wet uit 2009 een “logische” hervorming en kan een 
deel van de op het oog ingrijpende maatregelen in relatief korte tijd worden 
doorgevoerd. 

De doelstellingen van de wetswijziging staan in het teken van het vergroten van 
de instellingsautonomie. Het vermogen van universiteiten om te reageren op 
veranderingen in hun omgeving, de financiële bewegingsruimte en de 
internationale slagkracht (in termen van zowel onderwijs als onderzoek) moet 

5 Aarrevaara, T. (2012), 'Oh Happy Days!: University Reforms in Finland'. in I Dobson & F Maruyama (eds), 
Cycles of University Reform: Japan and Finland Compared. Center for National University Finance and 
Management, Tokyo, pp. 79-92. 
 
6 Voor een beschrijving van het Finse onderzoeks- en innovatiebeleid wordt verwezen naar: Könnöla, T. (2013) 
Erawatch Country reports 2012: Finland. JRC Scientific and Policy Reports, Brussels: European Commission, 
Joint Research Centre, Institute for Prospective technological Studies. 

                                       

http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/timo-aarrevaara(f8d38f81-5ada-4811-9da7-55893037c378).html
http://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/publications/oh-happy-days(e48b11be-5a17-4395-8659-261732a35d90).html
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worden vergroot. De volgende veranderingen liggen in de hoger onderwijswet 
van 2009 besloten: 

• De wettelijke status van de universiteiten wordt veranderd; 12 
universiteiten zijn nu autonome publiekrechtelijke organisaties en 2 
universiteiten zijn privaatrechtelijke stichtingen. Tot 2010 waren 
universiteiten “tak van de rijksdienst”, hoewel er de afgelopen twee 
decennia enkele hervormingen zijn doorgevoerd die de universiteiten meer 
speelruimte hebben gegeven.  

• Een andere belangrijke hervorming betreft de invoering van een nieuw 
bekostigingsmodel (zie verder op). 

• Daarnaast zijn de universiteiten mede-eigenaar van de gebouwen 
geworden(meerderheidsbelang).  

• De rechtsstatus van het personeel is ook veranderd. Academici zijn niet 
langer ambtenaren maar hebben een dienstverband bij de universiteit. 

• De invoering van de hoger onderwijswet van 2009 heeft ook implicaties 
voor de bestuurlijke inrichting van de universiteiten. De wet stipuleert dat 
minimaal 40% van de leden van het hoogste universitaire bestuursorgaan 
(“de universiteitsraad”) bestaat uit externe leden. De rol van de rector is 
eveneens veranderd: in plaats van lid van de universiteitsraad is hij de 
uitvoerende macht (“chief executive officer”). (zie verder op). 

Vermeldenswaard is tot slot het fusieproces. Door een opgelegd fusieproces is 
het aantal universiteiten de laatste jaren gedaald van 20 naar 14. Het doel van 
deze schaalvergroting is om de universiteiten financieel, bestuurlijk en 
academisch sterker te maken en een brede toegang te garanderen. Kleine 
instellingen hebben te weinig slagkracht. Tegenstanders van de fusies zien het 
als een verkapte bezuinigingsoperatie. De effecten van de recente fusies zijn nog 
niet zichtbaar. Meer fusies in de hogescholensector liggen in de periode tot 2020 
in het verschiet. 

Wet- en regelgeving 

De website van het Finse ministerie van onderwijs vermeldt dat er momenteel 
vier wetten op het hoger onderwijs van kracht zijn: wet voor de hogescholen, 
wet voor de universiteiten, invoeringswet voor wet voor de universiteiten en een 
wet voor universitaire graden.7 Daarnaast zijn er wetten voor ‘liberal education’ 
(volwassenenonderwijs), studentenzaken (onder andere over toelating en 
studiefinanciering), beheer (onder andere over evaluatie, taal) en 
lerarenopleiding. De inhoud van deze wetten zijn voor zover relevant verwerkt in 
de onderstaande tekst. 

Bekostiging 

7 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/lait_ja_ohjeet/?lang=en 
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Ongeveer twee derde van de inkomsten van de universiteiten bestaat uit eerste 
geldstroombekostiging. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd uit 
onderzoeksgelden verworven in competitie. Fundamenteel onderzoek wordt 
bekostigd door private ondernemingen, de overheid en onderzoeksraden en –
stichtingen.8  

Het model van basisbekostiging uit 2013 voert (een sterkere) 
prestatiebekostiging in. Hierdoor moeten universiteiten een prikkel ondervinden 
om efficiënter en concurrerender te werken, een beter profiel te ontwikkelen, 
studie-efficiëntie te vergroten en employability te vergroten (betere aansluiting 
op de arbeidsmarkt). In het nieuwe model wordt meer gewicht toegekend aan 
publicaties en studievoortgang. Ook internationalisering speelt een rol. De 
basisbekostiging wordt uitgekeerd in de vorm van een lump sum. De interne 
verdeling is aan de universiteit zelf.  

Het basisbekostigingsmodel kent drie componenten: onderwijs (41%), onderzoek 
(34%) en andere activiteiten (25%). De onderwijscomponent kent de volgende 
elementen (met % van totale basisbekostiging): 

- Het aantal Ma-afgestudeerden (15%) 
- Het aantal Ba-afgestudeerden (9%) 
- Het aantal studenten dat minimaal 55 ECTS behaalt (11%) 
- Studiepunten behaald bij de open universiteit (van de universiteit) en non-

degree opleidingen (2%) 
- Het aantal buitenlandse afgestudeerden (1%) 
- Studentenmobiliteit (inkomende en uitgaande studenten van de 

universiteit) (2%) 
- Het aantal afgestudeerden dat aan het eind van de studie reeds een baan 

heeft (1%) 

De onderzoekcomponent heeft de volgende elementen: 

- Het aantal behaalde PhDs (9%) 
- Publicaties (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende 

soorten publicaties) (13%) 
- Onderzoek verkregen in competitie (9%) 
- Het aantal behaalde PhDs van buitenlanders (1%) 
- Omvang buitenlandse stafleden (2%) 

De elementen van de derde component zijn: 

8 De belangrijkste onderzoeksraden zijn: Academy of Finland: stimulering, beleidsadvisering en bekostiging 
van wetenschappelijk onderzoek, toepassing van onderzoeksresultaten en internationale 
onderzoekssamenwerking. Tevens aandacht voor carrièrebevordering en mobiliteit. Tekes (Fins agentschap 
voor technologie en innovatie) en Sitra (Fins innovatiefonds): bekostiging van toegepast onderzoek, 
technologie en innovatie. CIMO (centrum voor internationale mobiliteit): bevordering van mobiliteit van 
studenten en onderzoekers door middel van beurzen en uitwisselingsprogramma’s. Raad voor Finse 
stichtingen: dienstverlening op het gebied van beursaanvragen. 
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- Strategische gelden; gebaseerd op strategische keuzen van de universiteit 
(10%) 

- Veldspecifieke bekostiging (voor de kunsten, natuurwetenschapen, 
technologie en medische wetenschappen) (8%);  

- Bekostiging voor nationaal vastgestelde doeleinden (7%). 

Bilaterale contracten 

Elke vier jaar stelt het ministerie een ontwikkelingsplan op voor het hoger 
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie (R&D) waarin het beleid 
voor de komende jaren wordt aangegeven.9 Naast het algemene overheidsbeleid, 
het ontwikkelingsplan en wetgeving wordt de sturingsrelatie vorm gegeven door 
middel van prestatiecontracten tussen overheid en universiteit. De looptijd van 
de contracten bedraagt eveneens vier jaar. In het contract worden enerzijds de 
taken, het profiel en de aandachtsgebieden vastgelegd. Tevens worden per 
discipline doelstellingen voor het aantal afgestudeerden bepaald. Er wordt ook 
aangegeven hoe een universiteit zal bijdragen aan het uitvoeren van de nationale 
beleidsdoelstellingen. Anderzijds worden de uitgangspunten van de bekostiging 
vastgelegd. Tijdens de planperiode informeert het ministerie de instellingen over 
de voortgang. 

Sinds de invoering van de hoger onderwijswet in 2009 hebben de 
prestatiecontracten een strategischer karakter gekregen, zijn zij vereenvoudigd 
en beperken zij zich tot kernindicatoren. De contracten hebben vooralsnog een 
‘soft’ karakter. De effectiviteit is niet duidelijk. 

Een belangrijk instrument in de sturingsrelatie tussen ministerie en universiteiten 
is de in 1981 opgezette KOTA-databank. Hierin staan de onderwijsgegevens en –
prestaties van de instellingen (per opleidingsveld). De instellingen zijn 
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de data. Hiervoor heeft iedere 
instelling een KOTA-aanspreekpunt ingesteld. Met KOTA wordt getracht te 
beschikken over de meest recente informatie, overlap in informatievergaring te 
vermijden, en gestandaardiseerde concepten te gebruiken. De gegevens uit de 
informatiesysteem worden onder andere gebruikt in de onderhandelingen tussen 
het ministerie en de instellingen om te komen tot de prestatiecontracten. De 
instellingen zijn verplicht de data aan te leveren: 

“When requested by the Ministry of Education and Culture, the university must 
provide the Ministry with data necessary for the evaluation, development, 
statistics and other monitoring and steering of education and research in a 
manner determined by the Ministry” (section 51 of the Act on Universities). 

De hogescholen sluiten met de overheid aan aanverwante partijen een driejarig 
prestatiecontract af. In het contract staan de beleidslijnen van de overheid en 
het profiel, missie en aandachtsgebieden voor de hogeschool. Kwantitatieve 

9 Vastgelegd in artikel 91 van het wet op de universiteiten. Procedures voor dit “HOOP” worden verder per 
decreet geregeld. 
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doelstellingen hebben onder andere betrekking op het aantal afgestudeerden per 
sector/discipline. Daarnaast is er oog voor de ontwikkeling van de hogeschool 
binnen de sector. Er worden tevens afspraken gemaakt over de wijze van 
monitoren en de bekostiging. 

Het aanbod van onderwijsprogramma’s 

Finse universiteiten bieden, met enkele wettelijk verankerde uitzonderingen, 
onder andere driejarige bachelors en tweejarige masters programma’s aan. Een 
PhD-programma is vier jaar – 60 ECTS postdoctoral, gevolgd door 180 ECTS 
voor het schrijven van een dissertatie. Er is ook de mogelijk tot het behalen van 
een “postgraduate licentiate” – 60 ECTS postdoctoral, gevolgd door 90 ECTS 
voor dissertatie. Het licentiate wordt gezien als een dissertatie met minder 
aanzien (minder diepgang). 

Voor iedere universiteit schrijft de wet de onderwijs- en examentaal voor (Fins, 
Zweeds of beide). Het is aan de universiteit om onderwijs eventueel in andere 
talen (Engels) aan te bieden. Er zijn momenteel bijna 200 Engelstalige masters 
en meer dan twintig Engelstalige doctoraalprogramma’s. Engelstalige bachelors 
komen sporadisch voor. 

Het verlenen van academische graden en de structuur van de opleidingen 
worden geregeld bij decreet. De verdeling van de opleidingen tussen de 
universiteiten wordt door het ministerie van onderwijs per decreet geregeld op 
voorstel van de universiteiten. 

De wet verplicht, in algemene zin, de universiteit het onderwijs in te richten en 
studiebegeleiding te verzorgen zodanig dat een student nominaal kan afstuderen. 
De wet geeft tevens de maximale overschrijding van de nominale studieduur 
aan. Dit laatste is nog niet in de praktijk geeffectueerd. De studieduur is nog 
steeds lang. Aanvragen van studenten voor verlenging van hun studieduur 
worden door de instellingen doorgaans nog steeds verstrekt. 

Selectie en toelating 

Het algemene uitgangspunt van het ministerie is om de huidige participatiegraad 
(als percentage van het aantal 25-34 jarigen dat een hoger onderwijsdiploma 
heeft) verder te vergroten (van 38,5% in 2015 tot 42% in 2020). Toegang tot 
een universitaire opleiding wordt verkregen via het middelbare schoolexamen 
(Matriculation Examiniation Certificate)10, een beroepsopleiding van minimaal 
drie jaar of op basis van eerder verworven competenties. Vergelijkbare diploma’s 
behaald in het buitenland geven eveneens toegang. 

Er is een toegangsrestrictie voor alle onderwijsprogramma’s. Het aantal 
studieplaatsen per opleiding(sveld) wordt door het ministerie bepaald, al dan niet 

10 http://www.ylioppilastutkinto.fi/se/english 
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in overleg met de instellingen.11 Arbeidsmarktoverwegingen spelen hierbij een 
rol. Het ministerie kondigt verder aan dat het bepalen van het aantal 
studieplaatsen in de toekomst (sterker) wordt bepaald door nationale 
verkenningen. Het totale aanbod blijft onveranderd, maar er kunnen 
verschuivingen tussen de disciplines plaatsvinden op basis van de nationale 
projecties.  

De vraag naar studieplaatsen is doorgaans veel groter dan het aanbod. De 
concurrentie om tot een opleiding te worden toegelaten is derhalve groot. Bij de 
Universiteit van Jyväskylä werd in 2009 over alle opleidingen maar 18% van de 
aanvragen gehonoreerd.12 

Universiteiten selecteren de studenten naar eigen inzicht. Eerdere 
studieprestaties en een toelatingsexamen zijn geijkte criteria in de selectie. Voor 
de toelatingsexamens mag geen vergoeding worden gevraagd. De vrijheid aan 
universiteiten gegeven betekent dat er veel variatie is. De toelatingsexamens 
worden door de universiteit (dan wel faculteit of departement) opgesteld. In 
bepaalde disciplines wordt werkervaring of eerdere training als criterium 
gehanteerd. Een gedegen voorbereiding van de kant van de student is vereist, 
omdat het toelatingsexamen doorgaans zwaar weegt; goede 
eindexamenresultaten op de middelbare school alleen bieden geen garantie.  

In 2013 is een elektronisch toelatings- en selectiesysteem in gebruik genomen 
om het proces zowel voor de universiteit als de student beter te stroomlijnen.  

In de periode 2011-2015 worden verdere hervormingen van het 
toelatingssysteem verwacht. Om de kansen voor studenten die voor de eerste 
keer een aanvraag indienen te vergroten, wordt voor hen een eigen quotum 
vastgesteld. De universiteit stelt dit quotum vast.  

Accreditatie en kwaliteitsborging 

Finse universiteiten en hogescholen zijn wettelijk verplicht hun onderwijs en 
onderzoek te evalueren en de resultaten hiervan te publiceren.13 De inrichting 
van ‘kwaliteitsmanagement’ gebeurt door de instelling. Op de universiteit van 
Jyväskylä wordt het gezien als een integraal onderdeel van het strategisch 
managementproces en de instellingscultuur. De universiteit stelt de procedures 
en werkverdeling vast en zorgt voor de benodigde middelen. De rector is 
eindverantwoordelijk voor de systeem van kwaliteitsbewaking op zijn 
universiteit. Hij stelt een werkgroep samen en beslist over de uit te voeren taken 

11 Hoe dit precies gaat kon niet worden achterhaald. Het lijkt er op dat het ministerie in onderhandeling met de 
instellingen het aantal beoogde afgestudeerden en de daaraan gekoppelde financiering vaststelt. De instellingen 
bepalen op basis van het aantal afgestudeerden hun instroom. 
12 De verschillen tussen de disciplines is groot. Bij de natuurwetenschappen werd 39% van de aanvragen 
gehonoreerd, bij psychologie 7%. 
13 De wet op de universiteiten van 2009 kent één artikel, bestaande uit twee leden, over evaluatie, waarin 
staat: onderwijs en onderzoek moeten worden geëvalueerd, het evaluatiesysteem wordt periodiek extern 
geëvalueerd, de evaluatie-uitkomsten zijn openbaar, er is een onafhankelijk evaluatieorgaan, wiens 
samenstelling en werkwijze bij decreet zijn geregeld. 
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van deze groep. De leiding van faculteit en departement, evenals de directeur 
van University Services, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking binnen 
hun eenheden. Zij stellen hiervoor personen aan.  

Universiteiten moeten hun kwaliteitsbewakingssysteem regelmatig laten 
beoordelen door een externe organisatie. Men is tevens verplicht het systeem 
‘up-to-date’ te houden. De Finse Hoger Onderwijs Evaluatie raad (FINHEEC)14, 
een in 1995 opgerichte onafhankelijke organisatie, helpt de instellingen en het 
ministerie in zaken aangaande evaluaties en accreditatie. FINHEEC moet echter 
de autonomie van de instellingen respecteren; kwaliteitsbewaking op zich is een 
verantwoordelijkheid van de instelling. Deze evaluatieraad bestaat uit twaalf 
personen: vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen, bedrijfsleven, en 
studenten. De besluiten van de raad worden voorbereid en uitgevoerd door een 
secretariaat onder leiding van de Secretaris-Generaal van het ministerie. 

FINHEEC voert instellingsaudits uit. De aandacht gaat uit naar de procedures en 
processen die de instellingen hebben om de kwaliteit van de uitvoering van zijn 
taken te bewaken. Er wordt geen oordeel geveld over de doeleinden, strategieën, 
kwaliteit van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Bij de 
instellingsaudits is sprake van meta-evaluaties; het doel is om instellingen te 
helpen om hun sterke punten te identificeren, good practices door te voeren en 
bepaalde aandachtsgebieden in kaart te brengen. Instellingen die de audit moet 
goed gevolg hebben doorlopen krijgen een kwaliteitskeurmerk dat zes jaar geldig 
is. 

De auditprocedure kent vier stappen: de instelling voert een zelfevaluatie uit, 
een door FINHEEC samengesteld team beoordeelt de zelfevaluatie, en bezoekt de 
instelling, en ten slotte worden de resultaten in een rapport neergelegd.   

Daarnaast kan FINHEEC ook in opdracht van en tegen betaling evaluaties 
uitvoeren. In de praktijk is dit alleen gebeurd bij instellingen die niet onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie vallen. 

Bestuursorganisatie 

De wetgever bepaalt voor een deel de inrichting van de bestuursorganisatie van 
de universiteiten.15 Op het centrale niveau heeft iedere universiteit een 
universiteitsraad, een rector en een vertegenwoordigend lichaam (hier aangeduid 
als ‘senaat’).16 Eventueel andere bestuursorganen en –posities, zoals die van 
secretaris (‘chancellor’) worden neergelegd in het reglement van de universiteit. 

14 FINHEEC is lid van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en is 
opgenomen in het Europese register (EQAR). Het audit model van FINHEEC hanteert derhalve de Europese 
standaarden (ESG). 
15 Onderstaande tekst heeft betrekking op de publiekrechtelijke universiteiten. De situatie voor de twee 
privaatrechtelijke universiteiten (stichtingen) is iets anders maar blijft buiten beschouwing. 
16 Deze terminologie kan vanuit een Nederlands perspectief verwarrend werken. De Finse universiteitsraad is 
bijvoorbeeld in het geheel niet te vergelijken met de Nederlandse universiteitsraad. 
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Het hoogste uitvoerende bestuursorgaan van de universiteit is de 
universiteitsraad. Op basis van de wet is deze raad verantwoordelijk voor en/of 
bevoegd tot: 

- het vaststellen van de strategie en het algemene beheer 
- het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het financieel beheer 
- het nemen van cruciale (strategische) beslissingen voor de universiteit 
- het afsluiten van het contract met het ministerie 
- het benoemen en ontslaan van de (vice) rector(en) en vaststellen van het 

onderlinge werkverdeling 
- het vaststellen van het ‘bestuurs- en beheersreglement’ van de universiteit 

(inrichting van (administratieve) structuur van de universiteit) 
- het vaststellen van het aantal toe te laten studenten aan de universiteit 
- verantwoordelijk voor het (laten) aanstellen van de belangrijkste 

beleidsambtenaren 

De wetgever regelt ook de samenstelling van de universiteitsraad. De raad 
bestaat uit 7 tot 14 leden; het aantal wordt bepaald door de senaat. In de raad 
zijn in ieder geval hoogleraren, ander wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk 
personeel en studenten vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers worden 
gekozen uit de universitaire gemeenschap waarbij wettelijke bepalingen en het 
BBR in acht worden genomen. Onderlinge verhouding wordt bepaald door de 
senaat met dien verstande dat bepaalde gewichten in ogenschouw moeten 
worden gehouden. Daarnaast moet minimaal 40% van de raad bestaan uit 
externe leden, gekozen door de senaat. Rectoren en decanen kunnen geen lid 
zijn van de raad. De raad kiest de voorzitter uit zijn midden. De zittingstermijn 
van de raadsleden wordt, met een maximum van vijf jaar, bepaald door de 
senaat. 

Het dagelijks bestuur van de universiteit is in handen van de rector. Hij is 
verantwoording verschuldigd aan de universiteitsraad; deze raad kiest de rector 
voor een maximale duur van vijf jaar. In het licht van de missie van de 
universiteit dient dit bestuur economisch, efficiënt en effectief te geschieden. De 
rector bereidt de vergadering van de universiteitsraad voor en voert de 
raadsbesluiten uit. De rector is verantwoordelijk voor het financieel en 
personeelsbeleid. Desgewenst kan de universiteit in haar reglementen aangeven 
dat er vice-rectoren en andere bestuursposities zijn (zoals een secretaris). 

De senaat bestaat uit maximaal vijftig leden, zijnde vertegenwoordigers van het 
hoogleraarsgilde, andere stafleden en studenten. De wetgever geeft enkele 
condities aan over de samenstelling, die verder in het BBR moeten worden 
neergelegd. Naast bevoegdheden omtrent de samenstelling van de 
universiteitsraad benoemt de senaat de accountants van de universiteit en moet 
de senaat instemmen met het (financiële) jaarverslag.  

Over de inrichting van de decentrale eenheden heeft de universiteit enige 
vrijheid maar moeten bepaalde condities in acht worden genomen. Zo wordt een 
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faculteit of vergelijkbare eenheid bestuurd door een bestuursorgaan (“multi-
member administrative body”) voorgezeten door de directeur van die eenheid. 
De leden zijn vertegenwoordigers van de hoogleraren, andere stafleden en 
studenten. Samenstelling en regels staan deels in de wet (bijvoorbeeld besluiten 
worden bij meerderheid van stemmen genomen) en deels in het BBR. 

Met de invoering van het bovenstaande bestuursmodel voor universiteiten wordt 
het van oudsher sterke collegiale besluitvormingsmodel enigszins verlaten. Waar 
in het verleden academici, niet-wetenschappelijk personeel en studenten 
vertegenwoordigd waren in de belangrijkste bestuursorganen, is hun plaats nu 
onder anderen ingenomen door personen van buiten de universiteit. De senaat 
vertegenwoordigt weliswaar nog immer de universitaire gemeenschap, maar veel 
belangrijke bevoegdheden liggen elders.  

Hogescholen 

De hogescholensector is van recente datum. De eerste hogescholen werden in 
1991/92 opgezet (als experiment). Hogescholen worden gezien als 
multidisciplinaire regionale instellingen met een sterke band met het 
beroepenveld en regionale ontwikkeling. De hogescholen bieden 
beroepsopleidingen aan en verrichten “R&D” onderzoek met een sterk regionale 
functie. De hogescholensector is snel gegroeid; er studeren nu ongeveer 130.000 
studenten. Het is in dit opzicht een fractie kleiner dan de universiteitssector. De 
hogescholen bieden bachelors en masters aan. Het merendeel van de studenten 
volgt een bachelorsopleiding. De hogescholen zijn gemeentelijke of private 
instellingen, geautoriseerd door de nationale overheid. Dit laatste betekent dat 
de overheid beslist over het mandaat, onderwijsdisciplines, studentenaantallen 
en locatie. In termen van bestuur en beheer zijn de hogescholen autonoom.  

De nationale en lokale overheid dragen beiden bij in de kosten van de 
hogescholen. De inkomsten van de hogescholen bestaan uit een basisbekostiging 
door de overheden, gebaseerd op kosten per student, projectbekostiging en 
prestatiegerichte bekostiging. Daarnaast verwerven hogescholen derde 
geldstroominkomsten. De door het ministerie van onderwijs verstrekte 
projectfinanciering wordt gekoppeld aan ontwikkelingsdoeleinden van de 
hogescholen zelf (R&D, netwerken, etc) en regionale ontwikkeling. Net als bij de 
universiteiten bestaan er bilaterale contracten tussen ministerie en hogescholen 
en worden de algemene beleidsplannen voor de sector door de overheid 
neergelegd in een vierjarig nationaal strategisch plan. 

Er staat een nieuwe hervorming van de hogescholen voor de deur, die in 2014 
moet resulteren in een nieuwe nationale wet voor hogescholen. Terwijl het 
uitgangspunt blijft dat iedere provincie tenminste een hogeschool heeft, zal er 
schaalvergroting plaatsvinden (“innovative high-standard competence 
environments”). De overheid is van mening dat de hogescholen moeten worden 
bekostigd door de nationale overheid en dat legale status van hogescholen moet 
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worden veranderd (onafhankelijke rechtspersonen). De onderwijsbevoegdheid 
van hogeschool moet worden herzien, met een sterk(er) accent op kwaliteit en 
impact. De hervorming wordt voorbereid door een stuurgroep, waarin ook de 
hogescholen, arbeidsmarktorganisaties, lokale overheden en studenten 
vertegenwoordigd zijn. 

De studieduur van hogeschoolopleidingen is wettelijk bepaald. Voor het 
aanbieden van onderwijs is een licentie van het ministerie nodig. In deze licentie 
worden de eisen geformuleerd die aan het verzorgen van onderwijs worden 
gesteld. De hogescholen stemmen hun onderwijs hierop af. 

Net als bij de universiteiten is het gebruikelijk dat hogescholen aankomende 
studenten een toelatingsexamen laten doen. De hogescholen selecteren hun 
studenten, zij het dat algemene beginselen van transparantie en fair play moeten 
worden gehanteerd. Zo niet dan kan een student naar de rechter stappen. 
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Inleiding 

In de federale staat Duitsland zijn veel wetgevende bevoegdheden in het hoger 
onderwijs neergelegd bij de afzonderlijke deelstaten. Op het federale niveau is 
een kaderwet17 vastgesteld waarbinnen de deelstaten autonoom hun hoger 
onderwijs kunnen aansturen. Naast deze kaderwet stuurt het federale niveau het 
hoger onderwijs door middel van het bekostigen van bepaalde projecten. Op het 
federale niveau spelen daarnaast verschillende advies- en belangenorganisaties 
een rol in de coördinatie van het hoger onderwijs. Hierbij is te denken aan: 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, German Rector’s conference, German 
Association of University Professors and Lecturers, Standing Conference of 
Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK), the Joint Science Conference, 
and the Accreditation Council. 

Sturing en coördinatie in het Duitse hoger onderwijs wordt van oudsher 
gekarakteriseerd door een combinatie van sterke overheidsregulering en 
academische zelfsturing. Vanaf het begin van de jaren negentig is, in eerste 
instantie in een gematigd tempo, een tendens van deregulering ingezet en 
aansluiting gezocht bij internationaal heersende opvattingen over een andere 
sturingsvisie op de publieke sector (“new public management”).  

Omdat het zwaartepunt in de hogeronderwijsregelgeving bij de deelstaten ligt, 
wordt in dit hoofdstuk de situatie van een van de deelstaten beschreven, 
namelijk Noordrijn-Westfalen (NRW).  

17 Hochschulrahmengezetz 1999. 
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NRW, met zijn 18 miljoen inwoners Duitslands grootste deelstaat, levert jaarlijks 
ongeveer 24% van het aantal afgestudeerden aan Duitse universiteiten. Er zijn 
14 universiteiten, 16 hogescholen, 8 theologische hogescholen, 7 hogescholen 
voor de kunsten, 5 universiteiten voor het openbaar bestuur, en 4 private 
universiteiten. NRW telt, voor Duitse begrippen, een behoorlijk aantal grote 
universiteiten: 6 van de 12 grootste universiteiten in Duitsland liggen in NRW, 
met Keulen als grootste (44.000 studenten). Naast deze 54 instellingen bevinden 
zich in het hoger onderwijslandschap 50 technologiecentra en 60 niet-
universitaire onderzoeksorganisaties (o.a. Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, 
Helmholtz). Afgemeten aan onderzoeksprestaties en –status kent NRW een 
aantal zeer gerespecteerde instellingen. In het kader van het Exzellenzinitiative 
heeft NRW thans twee elite-universiteiten (Aken en Keulen), tien 
excellentieclusters (Aken (2), Bielefeld, Bochum, Bonn (2), Düsseldorf, Keulen, 
Münster (2)), en vijf Gratuiertenschulen (Bochum, Aken, Keulen, Bonn en 
Bielefeld).  

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de 14 universiteiten en 16 
hogescholen die met naam en toenaam in de wet staan vermeld. 

Het ministerie van innovatie, wetenschap en onderzoek is een van de centrale 
actoren in de regulering van het hogeronderwijs in NRW. Het ministerie stuurt 
het hoger onderwijs door middel van bekostiging, verdeling van 
onderwijscompetenties, structuur en organisatie van de instellingen en 
personeelsmanagement. Sturing van overheidswege vindt, naast overleg, plaats 
door middel van wetgeving en bilaterale contracten (waarover verderop meer). 
Het ministerie is opgeknipt in vier departementen, waaronder het departement 
“universiteiten en planning”. Binnen deze departementen zijn eenheden die zich 
met specifieke hoger onderwijsonderwerpen bezighouden. 

Hogeronderwijswetgeving in NRW 

Ook in NRW zijn vanaf de jaren negentig hervormingen doorgevoerd die hun 
neerslag vinden in vernieuwde hogeronderwijswetgeving in 2000, 2004 en 2007. 
De Hoger Onderwijs Autonomie wet van 2007 vormt thans het wettelijk kader 
voor het hogeronderwijs in NRW. Op dit moment is een nieuwe wet op het hoger 
onderwijs in NRW in voorbereiding. Deze zal verderop uitvoerig worden 
toegelicht. 

De hogeronderwijswet van 2000 vormt het wettelijk kader van 15 universiteiten 
en 12 hogescholen. De wet bepaalt de wettelijke status van de universiteiten en 
de bevoegdheden van de overheid. De wet belichaamt een poging om het 
instellingsbestuur te versterken en de overheid terug te laten treden. Deze 
tendens wordt met de hernieuwde wet van 2004 voortgezet. De instellingen 
krijgen meer ruimte de interne organisatie te regelen en krijgen meer 
verantwoordelijkheden bij het aanstellen van personeel (waar dit voorheen door 
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het ministerie werd geregeld). Daarentegen nemen de verantwoordingsvereisten 
van de instellingen toe.  

In 2007 wordt de Hoger Onderwijs Autonomie wet aangenomen die volgens het 
ministerie de instellingen (nog meer) ruimte moet bieden om de (internationale) 
concurrentie (vooral op het gebied van onderzoek) aan te kunnen. Ook moet het 
meer gelegenheid bieden tot instellingsprofilering (zelfstandig strategische 
keuzen maken) om te komen tot een gedifferentieerder hogeronderwijssysteem. 
Dit proces is trouwens vooral beïnvloed door het Exzellenzinitiative waarbij niet 
alleen de ‘winnaars’ maar ook de ‘verliezers’ zich beraden op hun profiel. 

Om het ondernemende karakter van de instellingen te stimuleren wordt 
geprobeerd micromanagement van overheidswege te verminderen. Het betekent 
dat de instellingen in toenemende mate verantwoordelijk zijn geworden voor 
financiën, personeel, beheer en organisatie. De bestuursorganisatie van de 
instellingen wordt aangepast, bijvoorbeeld door het installeren van een raad van 
toezicht (die voor een deel de toezichthoudende rol van de overheid overneemt). 
Binnen de instellingen valt regelmatig de klacht te horen dat het 
micromanagement van de overheid is vervangen door micromanagement van het 
instellingsbestuur. Het vormt mede een aanleiding voor de minister om in 2014 
met een nieuw wetsvoorstel te komen (waarover later meer). Met de komst van 
de wet in 2007 wordt ook een accreditatiesysteem ingevoerd en het systeem van 
kwaliteitszorg aangepast. 

Bekostiging 

Met de komst van de bovenbeschreven wetten wordt ook de bekostiging van de 
instellingen aangepast. In 2000 wordt een vorm van prestatiebekostiging 
ingevoerd, die in 2007 wordt aangescherpt. De wet van 2007 stipuleert dat 
bekostiging plaats vindt aan de hand van doel- en prestatieafspraken tussen het 
ministerie en de instelling. De instellingen zijn verplicht een integraal financieel 
managementsysteem op te zetten, inclusief een ‘cost-performance accounting’ 
systeem en een rapportage over de belangrijkste prestatie-indicatoren. De 
contracten tussen ministerie en instellingen waar doelen en prestaties worden 
afgesproken beogen de harmonisatie van individuele instellingsbelangen en het 
door de overheid te bewaken publieke belang.  

Deze prestatiecontracten kennen overigens al een wat langere geschiedenis maar 
zijn pas in 2007 gecodificeerd. Het effect van de wet van 2007 op de dagelijkste 
praktijk (in termen van verandering) is op dit punt waarschijnlijk dan ook niet 
groot. In 2009 bepalen de outputindicatoren uit de prestatiecontracten ongeveer 
20% van het totale overheidsbudget voor hoger onderwijs. Met de jaren is 
getracht het aantal prestatie-indicatoren te beperken. Vanaf 2007 zijn de drie 
belangrijke indicatoren het aantal afgestudeerden, de inverdiencapaciteit 
(omvang derde geldstroom) en het aantal promovendi. 
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De publieke bekostiging van de instellingen verloopt via diverse bronnen. Naast 
de basisbekostiging wordt het hoger onderwijs bekostigd via het 
Exzellenzinitiative, het Hochschulpakt, bekostiging via onderzoeksraden, 
projectfinanciering, en bekostiging van de infrastructuur. Met deze veelheid van 
financieringsbronnen probeert de Duitse overheid een balans te vinden tussen 
drie uitgangspunten: stabiliteit en autonomie via basisbekostiging, bevorderen 
van concurrentie door middel van prestatiebeloning, en bevorderen van innovatie 
en excellentie door gerichte prikkels. De basisbekostiging, verstrekt door de 
deelstaten, is veruit het grootste deel. 

Om (enige) financiële zekerheid te creëren hebben het ministerie en de 
instellingen in 2011 een financieel hoofdlijnenakkoord ondertekend 
(Hochschulvereinbarung NRW 2015). Hier wordt een aantal uitganspunten 
vastgelegd die in de bilaterale overeenkomsten tussen ministerie en de 
afzonderlijke instellingen verder worden geconcretiseerd. In het 
hoofdlijnenakkoord, zeer globaal van inhoud, is onder andere vastgelegd dat de 
basisbekostiging tot 2015 niet zal worden aangepast (met 2010 als 
uitgangspunt). 

De basisbekostiging (Grundmittel) voor de instellingen kent drie pijlers: een 
grotendeels historisch bepaalde vaste voet voor onderwijs en onderzoek, een 
prestatie-georiënteerde bekostiging, en een innovatie-georiënteerde bekostiging. 
Deze bekostigingsmodellen, en dan met name de verdeling tussen de drie pijlers, 
verschillen per deelstaat. In NRW bedraagt de prestatiecomponent 23% van de 
basisbekostiging. Er worden drie prestatie-indicatoren onderscheiden: 
afgestudeerden, inverdiencapaciteit (derde geldstroommiddelen) en verhouding 
mannelijke-vrouwelijke hoogleraren. Het gewicht van de prestatie-indicatoren 
verschilt tussen universiteiten en hogescholen. Voor universiteiten is de 
verhouding respectievelijk 50%, 40% en 10%; voor hogescholen is dat 75%, 
15% en 10%. 

Sturing door middel van bilaterale contracten 

Het ministerie sluit met iedere afzonderlijke instelling een doel- en 
prestatiecontract af met afspraken over onderzoek, onderwijs, gender issues, 
internationalisering, en profileringsbeleid, gekoppeld aan een meerjarige 
financiële tegenprestatie (basisbekostiging) van de overheid. Het meerjarige 
karakter zorgt voor enige stabiliteit en voorspelbaarheid.  

In 2013 zijn de vierde generatie bilaterale contracten afgesloten.18 De 
inhoudsopgave van de contracten is voor alle instellingen hetzelfde. Gemiddeld 
genomen omvat een contract ongeveer 30 tot 40 pagina’s. er staan zowel 
algemene als tamelijk specifieke afspraken in. In ieder contract komen aan de 
orde: het instellingsprofiel, overheidsfinanciering (algemene passage met 

18 De afgesloten doel- en prestatiecontracten zijn te vinden op: 
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulen-in-nrw/ziel-und-leistungsvereinbarungen/ 
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verwijzing naar de onderwijsbegroting), het onderwijs (met opnamecapaciteit per 
vakgebied, afspraken over het Hochschulpakt19, kwaliteitsbewaking, capaciteit 
lerarenopleidingen, aanbod voor ‘niet-traditionele studenten), onderzoek (o.a. 
samenwerking, profilering, promovendi, derde geldstroomactiviteiten), valorisatie 
(o.a. patenten, samenwerkingsverbanden), gender issues (o.a. percentage 
vrouwelijke hoogleraren, gezin en carrière), internationalisering (samenwerking, 
mobiliteit van studenten en staf), aansluiting met voortgezet onderwijs, 
infrastructuur, en afspraken over toelevering van gegevens en gegevensbeheer.  

Capaciteitsplanning, toelating en selectie 

De deelstaat NRW bepaalt wettelijk het minimum aantal studieplaatsen van alle 
opleidingen (Kapazitätsverordnung). Met betrekking tot het maximum aantal 
studieplaatsen bestaan drie mogelijkheden. Er wordt voor een bepaalde 
opleiding: 

• geen maximum aantal studieplaatsen vastgesteld (open toegang; 
zulassungsfrei),  

• decentraal een numerus clausus bepaald, of  
• op federaal niveau een numerus clausus bepaald. Deze Duitslandbrede 

capaciteitsplanning geldt voor biologie, farmacie, medicijnen, psychologie en 
tandheelkunde. 

 

In NRW is in 2013/14 voor ongeveer 56% van de opleidingen sprake van een 
beperkte opnamecapaciteit. Omdat de decentrale bepaling instellingsspecifiek is 
kan het zijn dat voor een bepaalde opleiding bij instelling A geen maximum 
aantal studieplaatsen is vastgesteld (dus voor de student gegarandeerde 
toelating) terwijl voor dezelfde opleiding bij instelling B er wel een plafond is 
vastgelegd. Het argument om de instroom van eerste jaar studenten te beperken 
is om overbelasting te voorkomen en daarmee een soort van garantie af te 
geven voor handhaving van minimale kwaliteit. Arbeidsmarkt- of 
kostenoverwegingen worden niet genoemd (op de website van het ministerie). 
De capaciteitsplanning in het hoger onderwijs wordt dus deels van 
overheidswege gereguleerd en is deels de verantwoordelijkheid van de 
instellingen. Het geheel levert een complex geheel van regelingen op. 

Voor programma’s zonder numerus clausus kan een aankomend student op basis 
van de juiste algemene toegangskwalificaties toegang tot het hoger onderwijs 
verkrijgen. De belangrijkste toegangskwalificatie is het middelbare schooldiploma 
(Abitur). Voor bepaalde opleidingen, in de kunsten en muziek, bestaat een 
toelatingsexamen. Sinds 2009 kan ook iemand met een beroepsopleiding, 
inclusief drie jaar werkervaring, instromen in het hoger onderwijs.  

19 Door een structuurwijziging in het voortgezet onderwijs is er in bepaalde jaren een dubbele uitstroom van 
aankomend studenten. Om deze incidentele volumetoename om te vangen is het Hochschulpakt (I en II) 
opgesteld, opnieuw in de vorm van bilaterale contracten die vervolgens onderdeel worden van de doel- en 
prestatiecontracten. 
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Wordt het aantal te vergeven studieplaatsen door de federale overheid 
gemaximaliseerd dan worden deze studieplaatsen toegewezen door een bepaalde 
organisatie: hochschulSTART.20 Deze organisatie wijst op de volgende wijze 
studieplekken toe: twintig procent wordt vergeven op basis van de hoogste 
eindexamencijfers (Abiturbestenquote), eveneens twintig procent op basis van 
de wachttijd tussen het behalen van het schooldiploma en moment van aanvraag 
(Wartezeitquote) en zestig procent door de selectie van de instellingen. De 
instellingen gebruiken hiervoor de eindexamencijfers, eventueel aangevuld met 
andere criteria en procedures zoals nevenactiviteiten en interviews.  

Met uitzondering van de federaal vastgestelde quota voor een beperkt aantal 
opleidingen bepalen in eerste instantie de instellingen het aantal aan te bieden 
studieplaatsen, met inachtneming van een wettelijk vastgesteld minimum (zie 
kader). Een instelling kan besluiten het aantal plaatsen te maximalieren 
(decentrale numerus clausus). Instellingen bepalen dus voor een aantal 
programma’s zelf wie komt studeren en wie niet. Instellingen moeten hierbij 
overigens wel degelijk een aantal wettelijke regels in acht nemen (zoals een 
groot gewicht toekennen aan gemiddelde eindexamencijfers van de middelbare 
school). Zij kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de toelating. Er is 
sprake van vrijheid in gebondenheid. Voor andere opleidingen kan de instelling 
besluiten geen maximum op te nemen.  

Voor studenten betekent dit systeem van capaciteitsplanning dat zij vaak diverse 
aanvragen indienen om hun kans tot toelating te vergroten. Dit heeft tot gevolg 
dat de administratieve kosten voor het systeem als geheel hoog zijn. Het aantal 
opleidingen met een door de instelling bepaalde capaciteitsgrens neemt door een 
sterke groei van het aantal nationale en internationale aanmeldingen de laatste 
jaren toe. Voor de selectie van studenten voor studies met een decentrale 
numerus clausus kan een instelling besluiten gebruik te maken van de diensten 
van hochschulSTART. Gezien de toename van het aantal opleidingen met 
beperkte toelating en de daarmee gepaard gaande administratieve last, maken 
instellingen hier in toenemende mate gebruik van (Dialogorientierten 
Serviceverfahren). 

 

Voorbeeld capaciteitsplanning 

De decaan van een bepaalde opleiding ontwerpt na intensieve discussies met de 
opleidingsdirecteuren een studiecapaciteitsplan, waarbij wettelijke vereisten zoals het 
minimum aantal studieplaatsen in acht worden genomen. Het schatten van de vraag is 
onzeker en maakt dat de exercitie een zware wissel trekt op de decaan omdat de 
(financiële) gevolgen van een verkeerde schatting groot zijn. Vervolgens worden de 
facultaire plannen nauwgezet nagerekend door het rectoraat en waar nodig geacht grijpt 

20 Aanvragen voor opleidingen met een beperkte toegang werden in het verleden allemaal behandeld door (de 
voorganger van) hochschulSTART. Met de groei van het aantal numerus clausus opleidingen behandelt deze 
organisatie nu alleen nog de aanvragen voor opleidingen met een landelijke numerus clausus. 
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het rectoraat in en wordt het plan bijgesteld. Het capaciteitsplan wordt vervolgens naar 
het ministerie gestuurd dat zich nogmaals buigt over het plan. In de regel gaat het 
ministerie akkoord. Het is dus uiteindelijk de minister die de capaciteitsgrenzen bepaald. 
De afspraken worden neergelegd in het bilaterale contract tussen ministerie en instelling. 
In het bilaterale contract staat op dit punt verder aangegeven dat: 1) wordt 
verondersteld dat de voorwaarden waaronder de afspraken zijn gemaakt constant 
blijven, 2) de instelling in overleg met het ministerie de planning kan bijstellen, en 3) dat 
de instelling verantwoordelijk wordt gehouden het totaal aantal afgesproken 
studieplaatsen te realiseren. Lukt dit laatste niet dan treedt een malusregeling in 
werking: de instelling wordt met €20.000 gekort op iedere niet vervulde studieplek voor 
eerste jaar studenten.  

 

Accreditatie 

Voor 2007 werd de ‘accreditatie’ van opleidingen uitgevoerd door het ministerie. 
Het ministerie was verantwoordelijk voor het goedkeuren en opheffen van 
opleidingen. Dit gebeurde aan de hand van voorwaarden die in overleg werden 
opgezet door ambtenaren en academici. Dit leidde tot standaardisatie. Dit 
centraal geregisseerde systeem is drastisch op de schop genomen in de wet van 
2007, waarin een kwaliteitszorgsysteem door middel van accreditatie en 
evaluatie wordt ingevoerd. Vanaf dat moment moet ieder studieprogramma 
worden geaccrediteerd door accreditatieorganisaties; zonder accreditatie mag 
een programma niet worden aangeboden. Bovendien worden instellingen 
verplicht om een zelfevaluatie uit te voeren met betrekking tot de gestelde 
(onderwijs)doeleinden. De uitkomst van de zelfevaluatie wordt openbaar 
gemaakt.  

Het initiatief tot accreditatie van een programma wordt genomen door de 
instelling. Vervolgens stelt de accreditatieorganisatie een evaluatiecommissie in 
van externe deskundigen, interne deskundigen en studenten. Tijdens het proces 
vindt een locatiebezoek plaats. De evaluatiecommissie stelt een rapport op aan 
de hand waarvan een commissie van de accrediteringsraad komt met een 
beoordeling: toewijzing, voorwaardelijke toewijzing of afwijzing van de aanvraag. 
Deze commissie is samengesteld uit deskundigen uit het hoger onderwijs, uit het 
beroepenveld, studenten en buitenlandse deskundigen. Een programma dient 
eenmaal in de vier jaar te worden geaccrediteerd.  

De regels en procedures die door de accrediteringsraad worden opgesteld 
houden rekening met algemene kaders die zijn opgesteld door de KMK (waarin 
de onderwijsministers van de deelstaten zijn vertegenwoordigd). Op indirecte 
wijze stuurt de overheid derhalve het kwaliteitsbewakingssysteem voor een deel 
(“metagovernance”). De accrediteringsraad speelt een belangrijke rol.  

Naast een accreditatie op programmaniveau is er een 
instellingsaccreditatiesysteem. In deze toets worden de relevante structuren, 
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mechanismen en procedures beoordeeld die een instelling hanteert om te 
voldoen aan de onderwijskwaliteitstandaarden. De Europese standaarden en 
richtlijnen voor kwaliteitsbewaking in hoger onderwijs dienen, samen met criteria 
opgesteld door de accrediteringsraad en de KMK, als leidraad. Deze 
instellingstoets stuit echter op praktische bezwaren: het wordt als te 
bureaucratisch ervaren en zou niet bijdragen tot verbetering van de 
onderwijskwaliteit.21 Het alternatief zou een instellingsaudit kunnen zijn waarin 
niet alleen het onderwijs maar ook andere instellingsprocessen (onderzoek, 
bestuur en beheer) worden meegenomen.  

De instellingen zijn wettelijk verplicht hun onderwijs te evalueren. De uitvoering 
van deze evaluatie van het onderwijs is evenwel een zaak van de instelling zelf. 
De richtlijnen voor het uitvoeren van deze evaluaties worden door de instelling 
bepaald.  

De overheid kan het initiatief nemen tot een externe kwaliteitsevaluatie van 
onderwijsprogramma’s via een Informed Peer Review. Deze peer evaluatie 
vergelijkt de intern uitgevoerde zelfevaluaties. Het rapport van de externe 
evaluatie wordt publiek gemaakt.  

Een nieuw wetsvoorstel: toekomstmuziek? 

Eind 2013 heeft de minister een nieuw wetsontwerp ingediend: de 
Hochschulzukuntfsgesetz (“Toekomstig Hoger Ondewijswet”) die het Hoger 
Onderwijs Autonomie wet van 2007 moet vervangen. De nieuwe aangepaste wet 
is volgens de minister nodig om het hoger onderwijs in NRW toekomstbestendig 
te maken. De deregulering uit het afgelopen decennium heeft schaduwzijden en 
is in de ogen van de minister te ver doorgeschoten. In de Memorie van 
Toelichting22 verwoordt de minister de spagaat van de overheid: 

“Staatliche Deregulierung darf aber gerade im Hochschulwesen nicht dazu führen, das 
Land gänzlich aus seiner Verantwortung zu entlassen und Gemeinwohlinteressen weniger 
Beachtung einzuräumen. Mit dem Hochschulzukunftsgesetz wird diese offene Flanke der 
Verselbständigungspolitik der letzten Jahre auf hochschulfreundliche23 Weise geschlossen 
(…) Es [het wetsvoorstel] wird getragen von der Idee dass Land und Hochschulen wieder 
starker gemeinsam, als Partner im Kontext des gesellschaftlichen Bildungsauftrags, 
agieren.“ (MvT, 174).  

De minister constateert dat de strategische plannen van de instelling niet per se 
overeenkomen met de behoeften van de deelstaat en de uitdagingen waarvoor 
het staat. Instellingsoverstijgende zaken en onderlinge afstemming dienen 
(opnieuw) de expliciete taak van de overheid te zijn. De taak van de overheid in 
deze nieuwe verhoudingen wordt als volgt aangeduid: 

21 Nickel, S., & Rischke, M. (2011). Quality Audit: Eine Alternative zur Systemakkreditierung? 
Wissenschaftsmanagement, 1. 
22 Begründung zum Entwurf eines Hochschulzukunftsgesetzes. 
23 Dit wordt zoals verderop in de tekst aangegeven absoluut anders gezien door de instellingen. 
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“(…) die Verantwortung des Landes als Gestalter und Gewahrträger für Vielfalt, für ein 
breit gefächertes and flächendeckendes Angebot, für übergreifende Qualität und für die 
Garantie eines einheitlichen Rechtsrahmens in den Blick“ 

Er worden zeven redenen gegeven om te komen met een nieuw wetsvoorstel: er 
wordt voor het komende decennium een verdere stijging van het aantal 
studenten verwacht en de diversiteit van deze studentenpopulatie zal verder 
toenemen. De wetenschap moet als beroep interessant blijven. Vrouwen zijn nog 
immer ondervertegenwoordigd. Er moet sterker worden ingezet om op 
macroniveau tot een gezamenlijke planning en inrichting van het hoger onderwijs 
te komen. De autonomie binnen, en niet van, de instelling moet worden 
versterkt en het beheer binnen de instelling moet worden geoptimaliseerd.  

De minister constateert dat, mede mogelijk gemaakt door een grotere autonomie 
van de instellingen, door (onderlinge) concurrentie scheve verhoudingen tussen 
de instellingen zijn ontstaan, of dreigen te ontstaan. Het hoger 
onderwijslandschap van NRW is niet in balans. Er wordt gerept over 
kannibalisme. Afstemming ontbreekt en dient door de inzet van een nieuw 
sturingsinstrument te worden gerealiseerd. De minister stelt in de wet voor een 
nationaal ontwikkelingsplan voor het hoger onderwijs op te stellen, waarin in 
ieder geval de belangen van de deelstaat worden verankerd. Dit strategisch plan 
heeft een globaal karakter in de zin dat het geen concrete details over individuele 
instellingen zal bevatten. Dit strategisch plan wordt vervolgens uitgewerkt in 
bilaterale contracten tussen overheid en instellingen. Het nationale 
ontwikkelingsplan wordt gezien als een kernelement in de voorziene nieuwe 
governance-structuur voor het hoger onderwijs in NRW. 

De minister beroept zich op onderzoek waaruit blijkt dat de toegenomen 
instellingsautonomie binnen de instelling tot onvrede leidt. Academici gaan naar 
eigen zeggen gebukt onder micromanagement, niet van de overheid maar van 
het instellingsbestuur, en, althans een deel van hen, ervaren dit als bedreigend 
voor de academische vrijheid. Met het wetsvoorstel beoogt de minister de 
participatie van academici en studenten in de instellingsbesluitvorming te 
vergroten en te borgen. Er wordt bijvoorbeeld overwogen een 
“medewerkersinitiatief” in te voeren: als een kwart van de medewerkers een 
bepaald onderwerp van belang acht dan moet het betreffende bestuursorgaan 
zich daarmee gaan bezighouden.  

In het verlengde van het bovenstaande is de minister ook van mening dat het 
evenwicht tussen de bestuursorganen van de instellingen moet worden 
aangescherpt. Op dit moment is, in ieder geval volgens de minister, het 
evenwicht zoek: er liggen teveel bevoegdheden bij het uitvoerend orgaan 
(presidium). Deze machtsconcentratie is onwenselijk. Het systeem van checks en 
balances tussen raad van toezicht, presidium en senaat wordt in het wetsvoorstel 
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veranderd.24 De rol van de senaat zal worden versterkt door actiever 
medezeggenschap in centrale beleidsonderwerpen en door een rol bij de selectie 
van de president. Ook de studentparticipatie wordt vergroot. Er komt een 
eenduidiger verantwoordelijkheid van de raad van toezicht voor het financieel 
toezicht (op het door het presidium gevoerde financiële beleid). Het presidium 
vormt het dagelijks bestuur van de instelling en blijft verantwoordelijk voor de 
instellingsstrategie en de uitvoering daarvan. 

Een belangrijk element in het wetsvoorstel betreft de aanpassing van het 
bekostigingsmodel. Om de grip van het ministerie jegens de particularistische 
houding van de instellingen te vergroten worden nieuwe financiële instrumenten 
voorgesteld, die worden gekoppeld aan het nationale ontwikkelingsplan en de 
daaruit volgende bilaterale contracten met de instellingen (“strategische 
bekostiging”). 

In verband met de verwachte toestroom van een diversere studentenpopulatie 
(een verwachte toename van het aantal niet-traditionele studenten) wil de 
minister de instellingen manen c.q. verplichten een “welkomscultuur” te 
ontwikkelen (consumentvriendelijke houding en betere voorlichting). Er moet ook 
aandacht komen voor meer instroommomenten en normering van 
deeltijdstudies. 

Heftige reacties op het wetsvoorstel 

Het zal geen verbazing wekken dat met name de instellingbesturen (rectoren en 
presidenten) tegen het wetsvoorstel te hoop lopen. Zij zijn op zijn zachtst gezegd 
‘not amused’. Het huidige wetsvoorstel wordt gekarakteriseerd door wantrouwen 
en ontmoedigt de instellingen om initiatieven te ontplooien, aldus de 
instellingsbestuurders in een gezamenlijke eerste reactie naar de minister. Zij 
zien dit als een stap terug in het proces om de autonomie van de instellingen te 
vergroten en worden teruggedreven naar de regeldrift van het ministerie. De 
instellingsbestuurders wijzen op de voortgang en goede prestaties van de 
afgelopen jaren die mede kunnen worden toegeschreven aan de toegenomen 
instellingsautonomie. Het wetsvoorstel beperkt de speelruimte van de 
instellingen omdat de minister gestandaardiseerde oplossingen kan opleggen, 
onder andere op het gebied van het financieel beheer waardoor een efficiënte 
meerjarenplanning in het gedrang kan komen. Ook de mogelijke bemoeienissen 
met het beheer van de instellingen is de instellingsbesturen een doorn in het 
oog. Een van de voorbeelden die zij aanhalen betreft de verplichtingen die 
instellingen zullen worden gaan opgelegd voor het uitvoeren van 
contractonderzoek. Onder de noemer ‘transparantie’ moet publiekelijk worden 
gerapporteerd over het derde geldstroomonderzoek, de omvang van de middelen 

24 In de Duitse teksten wordt gesproken van de “Hochschulrat” en “Präsidium”. In deze tekst wordt dat 
respectievelijk vertaald als “Raad van Toezicht” en “Presidium”. De taken en samenstelling van de Duitse Raad 
van Toezicht zijn anders dan de Raad van Toezicht van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. 
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en de opdrachtgever. Men vreest onder meer dat bedrijven hierdoor zullen 
afhaken. 

Bestuursorganisatie van de instellingen 

Onderstaand worden de wettelijke regels, als voorzien in het wetsvoorstel, met 
betrekking tot de inrichting en organisatie van hoger onderwijsinstellingen in 
NRW beschreven. Op het centrale niveau schrijft de wet de volgende 
bestuursorganen voor: het presidium (or rectoraat), de president (or rector), de 
raad van toezicht (Hochschulrat), de senaat, en de kiesraad 
(Hochschulwahlversammlung). 

Het presidium bestaat uit de president en een of meer vicepresidenten waarvan 
er een is belast met financiën en personeelsbeleid (“Kanzler”). Het presidium is 
belast met de dagelijkse leiding van de instelling, het implementeren van de 
afspraken uit het nationale ontwikkelingsplan en de rapportage aan het 
ministerie over de voortgang. Komt een instelling deze verplichtingen niet na dan 
grijpt het ministerie in! 

“Kommt die Hochschule dieser Planungspflicht nicht fristgerecht nach, so kann das 
Ministerium die Planung ganz oder teilweise selbst durchführen“ 

Het presidium heeft een informatieplicht jegens de raad van toezicht en de 
senaat en dient verantwoording af te leggen over de uitvoering van de besluiten 
die door de raad van toezicht of de senaat zijn genomen. 

De president vertegenwoordigt de universiteit naar buiten. Waar thans de 
president wordt benoemd door de raad van toezicht is het voornemen om in de 
toekomst de president door de minister te laten benoemen. De vicepresidenten 
worden benoemd door de president.  

De raad van toezicht pleegt overleg met het presidium en oefent toezicht uit op 
dit bestuursorgaan met name waar het gaat om het financiële beleid. Daarnaast 
heeft de raad van toezicht enkele belangrijke instemmingsrechten bijvoorbeeld 
wat betreft het strategisch plan. De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter 
en minimaal zes en maximaal 12 externe leden, waarvan minimaal 40% vrouw 
is.25 De externe vertegenwoordiging moet tegenwicht bieden tegen de met meer 
bevoegdheden opgetuigde senaat die uit interne leden bestaat. De leden van de 
raad van toezicht worden benoemd door een commissie die bestaat uit twee 
vertegenwoordigers uit de senaat, twee uit de zittende raad van toezicht en een 
vertegenwoordiger van het ministerie; de laatste heeft twee stemmen. Het 
ministerie kan de leden van de raad van toezicht om gewichtige redenen 
ontslaan; de senaat en de raad van toezicht kunnen met twee derde van de 
stemmen voorstellen een raadslid te ontslaan.  

25 De vigerende wetgeving geeft de instelling enige keuzevrijheid die moet worden neergelegd in het BBR. De 
raad van zes, acht of tien leden, benoemd door de minister, bestaat minimaal voor de helft uit externe leden. 
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In de ogen van de minister dient de positie van het ‘hoogste democratische 
lichaam’ van de universiteit – de senaat – te worden versterkt. Het voorstel is 
om de senaat een actieve rol te geven in de selectie van het instellingsbestuur 
(raad van toezicht en presidium) en meer bevoegdheden toe te kennen om actief 
in plaats van reactief te participeren in het instellingsbeleid, vooral waar het gaat 
om onderwijs en onderzoek. Een situatie die op basis van de huidige wetgeving 
niet kan maar in de praktijk (nog steeds) gemeengoed is: 

“Diese Beschränkung [om actief te participeren] widerspricht erkennbar und 
offensichtlich dem Gedanken einer partizipativen Hochschule. Schon in der 
Hochschulwirklichkeit hat sich dieser kompetentiell partizipationsfeindliche Rigorismus 
des Hochschulfreiheitsgesetzes daher nicht durchhalten lassen“ (Memorie van Toelichting 
2013, p. 224) 

De wet schrijft voor dat een instelling is opgedeeld in ‘faculteiten’ (Fachbereiche), 
zij het dat de instelling via het bestuurs- en beheersreglement hiervan kan 
afwijken. De algemene leiding van de faculteit is in handen van de decaan. Zijn 
taken en bevoegdheden worden uitvoerig in de wet beschreven. Samen met de 
faculteitsraad (onderstaand) stelt de decaan als bijdrage aan het instellingsplan 
een ontwikkelingsplan op voor de faculteit. De decaan, gekozen door de 
faculteitsraad, wordt bijgestaan door een vice-decaan en eventueel door een 
decanaat dat uit meerdere personen bestaat (waar de decaan een vetorecht 
heeft). De faculteitsraad neemt besluiten over alle zaken waar de decaan niet 
bevoegd is en in ieder geval over zaken betreffende het onderwijs en onderzoek. 
De faculteitsraad bestaat uit ten hoogste 15 vertegenwoordigers van de 
vakgroepen (‘Gruppen’) van de faculteit. De decaan en vice-decaan maken, 
zonder stemrecht, deel uit van de faculteitsraad. 

Enkele andere regels uit het wetsvoorstel voor de instellingen: 

• Naast het verzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en 
verspreiden van kennis wordt de instellingen opgedragen in toenemende mate 
hun onderwijs in de toekomst online aan te bieden. 

• Verscheidenheid (“Vielfalt”) is ook een kernbegrip dat op verschillende 
plaatsen en bij verschillende onderwerpen in het wetsvoorstel terug komt. In 
het dagelijks functioneren van de instelling moet deze verscheidenheid tot 
uitdrukking worden gebracht. Er wordt gesproken van “Diversity-Strategien”, 
“Diversity-Mainstreaming”, “Diversity-affine Manangementweisen” and 
“Diversity-Management”. De verplichting om zorg te dragen voor “gender 
balance” in bestuursorganen in hele instelling is hiervan slechts een voorbeeld 
(bij de centrale bestuursorganen dient minimaal 40% vrouw te zijn).Er wordt 
voorgesteld dat een instelling een “Diversity-Manager” aanstelt, bijvoorbeeld 
als lid van het presidium.  
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Het Vlaamse hoger onderwijs 

Er zijn in Vlaanderen negentien hogescholen en vijf universiteiten.26 Daarnaast 
zijn er nog andere instellingen die door de wetgever erkende Ba- en Ma-
opleidingen aanbieden. De universiteiten bieden academische Ba- en Ma-
opleidingen, vervolgopleidingen en doctoraatprogramma’s aan. De hogescholen 
verzorgen beroepsgerichte (professionele) Ba-opleidingen en in de sectoren van 
het hoger kunstonderwijs en het zeevaartonderwijs (nautische wetenschappen) 
academische Ba- en Ma-opleidingen. Een opvallend kenmerk van het Vlaamse 
hoger onderwijs is de associaties, een strategisch samenwerkingsverband tussen 
een universiteit en een of meer hogescholen. Er zijn thans vijf van dergelijke 
associaties.  

In 2012 heeft het Vlaamse Parlement een wet aangenomen die aangeeft dat, 
met enkele uitzonderingen, Ba- en Ma-opleidingen die tot voor kort door 
hogescholen in associatieverband werden verzorgd, door de universiteit worden 
aangeboden (Integratiedecreet 2012). De universiteit is verantwoordelijk voor de 
organisatie van deze Ba- en Ma-opleidingen en verleent de bijbehorende 
diploma’s. Het verschil tussen academische opleidingen aan universiteiten en 

26 Als we de transnationale Universiteit Limburg meetellen dan zijn het er zes. De K.U.Brussel/HUB-KUB is met 
ingang van dit academiejaar opgenomen in de KU Leuven. 
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opleidingen van academisch niveau in hogescholen wordt hiermee opgeheven 
(een onderscheid dat de jure al vanaf 2004 niet meer bestond). De structuur is 
hierdoor beter herkenbaar: academische Ba- en Ma-opleidingen aangeboden 
door universiteiten en professioneel gerichte Ba-opleidingen aangeboden door 
hogescholen. De kunstopleidingen nemen aan aparte plaats in: zowel de 
professioneel als de academisch gerichte opleidingen worden door hogescholen 
aangeboden, binnen het concept van een “school of arts”. Dit concept is in de 
vigerende wetgeving gedetailleerd beschreven. De academische opleidingen van 
de Hogere Zeevaartschool zijn eveneens niet overgeheveld naar een universiteit. 

Naast de vorming en ontwikkeling van de associaties zijn er in Vlaanderen het 
afgelopen decennium veel hervormingen geweest in het hoger onderwijs. Deze 
hervormingen zijn verankerd in een aantal decreten. Ook op dit moment wordt 
gewerkt aan verdere hervorming van het Vlaamse hoger onderwijs. Enkele 
belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn: 

• Herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen vanwege het 
Bolognaproces; het Structuurdecreet uit 2003; 

• Met de herstructurering wordt ook een nieuw kwaliteitszorg- en 
accrediteringssysteem ingevoerd; 

• Flexibilisering van het hoger onderwijs, decreet van 2004; 
• Invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek; het financieringsdecreet 

van 2008; inclusief de invoering van een leerkrediet voor studenten. 

Na deze hervormingen met betrekking tot structuur, kwaliteit en bekostiging zijn 
diverse wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd en vervat in decreten, zoals 
decreet over wijzigingen in studieomvang, studiefinanciering en 
kwalificatiestructuur. De regelgeving op het hoger onderwijs is door verscheidene 
aanpassingen onoverzichtelijk en soms zelfs inconsistent geworden. Om de 
bepalingen uit alle decreten die betrekking hebben op het hoger onderwijs samen 
te brengen, heeft een codificatie plaatsgevonden: Codex Hoger Onderwijs 
(december 2013). Met deze codificatie zijn de nog relevante bepalingen van 
dertien decreten die betrekking hebben op het hoger onderwijs op een 
geordende wijze samengevoegd en waar nodig op elkaar afgestemd en 
geactualiseerd. Bijzondere decreten en decreten die op één enkele instelling 
slaan blijven bestaan. Dit heeft onder andere betrekking op de bestuursstructuur 
van publiekrechtelijke instellingen (waarover later meer).  

Bekostiging van het Vlaamse hoger onderwijs 

Een decennium van hervormingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen kreeg 
een voorlopig sluitstuk met de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek 
(financieringsdecreet van 2008). De herstructurering en flexibilisering van het 
hoger onderwijs maakten een daaraan aangepast bekostigingsmodel 
noodzakelijk. Als studenten flexibele trajecten volgen, is het aantal studenten dat 
in een instelling hoger onderwijs volgt niet langer een geschikt criterium. Het 



 

50 

financieringsdecreet introduceerde een nieuw mechanisme voor de verdeling van 
de eerste geldstroom van instellingen, grotendeels op basis van outputcriteria en 
rekening houdend met het aantal studiepunten (en niet met het aantal 
inschrijvingen). De belangrijkste parameters voor financiering zijn het aantal 
opgenomen studiepunten, het aantal verworven studiepunten, het aantal 
uitgereikte diploma’s, en onderzoeksparameters (doctoraten, publicaties, 
citaties). Verder houdt het financieringsmechanisme rekening met de 
studiegebieden (die verschillende gewichten krijgen), het soort opleiding (in 
beginsel enkel Ba- en Ma-opleidingen), het soort contract waarmee de student 
zich inschrijft (met het oog op het verwerven van een diploma, het verwerven 
van credits, of het afleggen van examens) en doelgroepen (extra weging voor 
studenten met een beurs, studenten met een functiebeperking en 
werkstudenten). 

Met het financieringsdecreet bevestigde de Vlaamse overheid het belang van 
publieke financiering van het hoger onderwijs (het totale budget werd met 9% 
opgetrokken). Tegelijk werd de rol van publieke financiering omschreven als 
studenten kansen geven om een initiële kwalificatie te verwerven, d.i. een initieel 
masterdiploma. Het financieringsmechanisme is dan ook bedoeld om zowel 
studenten als instellingen te motiveren om in te zetten op academisch succes: 
het verwerven van studiepunten (dus het slagen voor vakken) en van een 
diploma. Ten aanzien van instellingen gebeurt dit door de financiële verdeling te 
baseren op outputgerichte criteria, wat hen ertoe moet aanzetten om te 
investeren in een goede begeleiding van studenten. Voor studenten is een 
‘leerkrediet’ ingevoerd, dat hen het recht op inschrijving voor een laag tarief 
garandeert voor zover ze voldoende leerkrediet hebben. Daar staat tegenover 
dat ze bij onvoldoende leerkrediet meer inschrijvingsgeld moeten betalen of dat 
de inschrijving zelfs geweigerd kan worden. De regels van het leerkrediet maken 
het verder voor studenten mogelijk snel te heroriënteren zonder verlies van 
leerkrediet, wat een stimulans moet zijn om snel de voor hen meest geschikte 
opleiding te vinden. 

De bekostiging van een instelling hangt concreet af van een onderwijsdeel en 
(enkel voor universiteiten, niet voor hogescholen) een onderzoeksdeel. Het 
onderwijsdeel omvat aan de ene kant een vast bedrag van ongeveer 106 miljoen 
euro verdeeld over de instellingen op basis van opgenomen studiepunten, d.w.z. 
de studiepunten verbonden aan de vakken die studenten in hun 
studieprogramma opnemen. Daarbij is een minimumnorm bepaald zodat te 
kleine instellingen geen financiering kunnen krijgen. Aan de andere kant is er 
een variabel deel (in totaal ongeveer 889 miljoen euro) dat verdeeld wordt op 
basis van opgenomen studiepunten, verworven studiepunten (d.w.z. vakken 
waarvoor een student slaagt) en uitgereikte diploma’s. Voor universiteiten is er 
ook een onderzoeksdeel (ongeveer 298 miljoen euro), dat eveneens uit een vast 
en een variabel deel bestaat, met als verdelingscriteria het aantal diploma’s 
uitgereikt in de associatie waarvan de universiteit deel uitmaakt, het aantal 
uitgereikte doctoraatsdiploma’s en het aantal publicaties en citaties. 
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Het bedrag dat een instelling ontvangt, wordt als lump sum toegekend aan de 
instelling. Een uitzondering is het Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten, 
een geoormerkte financiering waarvoor een instelling een overeenkomst moet 
sluiten met de Vlaamse overheid waarin doelen worden vastgesteld i.v.m. in het 
hoger onderwijs ondervertegenwoordigde groepen. Naast dit fonds van 3 miljoen 
euro stelde het financieringsdecreet ook een rationalisatiefonds van 5 miljoen 
euro in, waarvoor instellingen gezamenlijk per studiegebied een plan aan de 
overheid konden voorleggen om tijdelijk geld te krijgen om de extra kosten die 
een rationalisatie van opleidingen met zich meebrengt op te vangen. 

Opleidingsaanbod en onderwijsbevoegdheid 

De structuur van het hoger onderwijs (doelstellingen van opleidingsvormen, 
opleidingsaanbod, verlenen van graden, studieduur, etc) is sterk gereguleerd (zie 
hiervoor ook ‘macrodoelmatigheid’ en ‘accreditatie’). Zo schrijft de wet voor dat 
er voor hogescholen zeven studiegebieden zijn waarbinnen 
onderwijsprogramma’s kunnen worden opgesteld.27 Universiteiten mogen 
opleidingen aanbieden in dertig studiegebieden. Vervolgens is voor iedere 
instelling afzonderlijk in de wet de onderwijsbevoegdheid vastgelegd, dat wil 
zeggen per instelling een opsomming van de studiegebieden (domeinen of 
sectoren; groepering van verwante opleidingen), en de daarmee verbonden 
graden, op (delen van) studiegebieden. Hierbij worden de locaties met naam en 
toenaam genoemd: de wetgever geeft aan welke studiegebieden de KU Leuven 
bijvoorbeeld mag verzorgen in Geel of Kortrijk.  

De Vlaamse Regering legt een lijst vast van alle Ba- en Ma-opleidingen die per 
instelling worden aangeboden (Hoger Onderwijs Register). Het instellingsbestuur 
is bij wet verplicht ieder jaar het opleidingsaanbod en het onderwijs- en 
examenreglement openbaar te maken. De eisen waar het onderwijs- en het 
examenreglement minimaal aan moeten voldoen staan in de wet vermeld. 

De wet bepaalt dat de bestuurstaal in hoger onderwijsinstellingen het Nederlands 
is. Tevens dienen Ba- en Ma-opleidingen in het Nederlands te worden 
aangeboden, tenzij er goede redenen zijn, en de toegankelijkheid voldoende 
wordt geborgd, om hiervan af te wijken. 

Studieduur 

De studieduur van de Ba- en Ma-opleidingen is wettelijk vastgelegd. Hogescholen 
en universiteiten kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering tot 
uitbreiding van een 60-ECTS Ma-opleiding. Instellingen kunnen op vergelijkbare 
wijze een vermindering van de studieomvang van bestaande Ma-opleidingen 
aanvragen. Ma-opleidingen van 60 ECTS kunnen worden uitgebreid tot 90 dan 
wel 120 ECTS. De aanvraag wordt opgesteld door alle instellingen die de 60-
ECTS master aanbieden, onder coördinatie van de VLUHR die de aanvraag naar 

27 Dit is exclusief de studiegebieden van een School of Arts en de Hogere Zeevaartschool. 
                                       



 

52 

de minister stuurt. De ingediende aanvragen worden door de minister aan de 
accreditatieorganisatie (NVAO) voorgelegd. De NVAO legt voor de beoordeling 
een operationeel kader vast, goed te keuren door de minister. De minister beslist 
op basis van de NVAO-advies. Met betrekking tot onderzoeksmasters – een van 
de uitbreidingsopties – heeft de wetgever (voor een deel van de academische 
disciplines) een maximaal aantal voor Vlaanderen vastgesteld (40).  

Macrodoelmatigheid 

Rationalisatie van het opleidingsaanbod staat reeds lange tijd op de Vlaamse 
beleidsagenda. Het uitgangspunt is om de versnippering van het aanbod te 
beperken en overlap te vermijden. In een proces van ‘academisering‛ en 
integratie zijn de academische Ba- en Ma-opleidingen van de Vlaamse 
hogescholen ingebed in de universiteiten via de associaties (allianties tussen een 
universiteit en een of meer hogescholen). Universiteiten zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Professionele (beroepsgerichte) Ba-opleidingen staan onder 
verantwoordelijkheid van de hogescholen. Associaties maken het mogelijk dat 
het bestaande aanbod door de deelnemende instellingen blijft gehandhaafd – ook 
als studentenaantallen aan de lage kant zijn. Recentelijk is besloten de 
academische Ba- en Ma-opleidingen van hogescholen, aangeboden in 
associatieverband, te integreren in de universiteiten. Hierbij wordt de binariteit in 
ere hersteld: hogescholen bieden beroepsgerichte bachelors aan en 
universiteiten academische bachelors (en masters). Men kan ook zeggen dat in 
feite sprake is van een nieuwe structuur. 

Programmatie – het uitbreiden van het opleidingsaanbod – is eveneens 
onderwerp van beleid. Een nieuwe opleiding kan pas starten na een 
macrodoelmatigheidstoets en dient daarna te worden voorgelegd aan de NVAO 
voor de toets nieuwe opleiding alvorens de Vlaamse Regering tot publieke 
bekostiging van de opleiding overgaat. Bij de macrodoelmatigheidstoets spelen 
arbeidsmarktrelevantie en de behoefte en maatschappelijke relevantie van de 
nieuwe opleiding een rol. Er wordt ook gekeken of er al een soortgelijke opleiding 
in de regio is. In tegenstelling tot Nederland is de regio in het hoger 
onderwijsbeleid een belangrijk gegeven. De institutionele structuur van politiek 
en hoger onderwijs maken het mogelijk dat particuliere belangen goed kunnen 
worden behartigd, wat ook gebeurt in de rationaliseringsdiscussies. Bij een 
nieuwe opleiding worden geen eisen aan het minimumaantal deelnemers gesteld 
– ook geen maximum.  

Het opheffen van opleidingen komt zelden voor. Door de associaties kan echter 
een rationalisatie worden gefaciliteerd. Instellingen zijn in de regel terughoudend 
om een opleiding op te heffen, omdat nieuwe opleidingen alleen kunnen starten 
als een oude wordt ingeleverd. Instellingen zullen kleine, minder populaire 
opleidingen ‘als wisselgeld’ achter de hand proberen te houden. Initiatieven voor 
nieuwe opleidingen komen zowel van onderop (de academici zelf) als van 
bovenaf (het centrale bestuur). Een Raad van Bestuur zal als toezichthoudend 
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orgaan echter altijd instemming moeten geven aan uitbreidingen van het 
aanbod. Daarbij spelen strategische overwegingen de boventoon. Het stopzetten 
van opleidingen is vanwege de consequenties voor het zittende personeel een 
lastig te realiseren optie. Fusie van instellingen of tijdelijke financiële 
compensatie van overheidswege kan dit in sommige gevallen faciliteren.  

Vooralsnog lijkt het macrodoelmatigheidsstreven in Vlaanderen niet erg 
succesvol te zijn. Versnippering blijft voorbestaan om redenen van politieke aard 
(publieke versus bijzondere instellingen), van regionale aard (elke 
stad/gemeente zijn eigen opleidingen) en strategische aard (overwegingen die 
spelen op het instellingsniveau). Criteria als de efficiëntie en 
arbeidsmarktrelevantie van het aanbod leggen het af tegen het streven naar 
(regionale) toegankelijkheid (het zoveel mogelijk blijven openhouden van 
opleidingen). 

Van belang voor het aanbod van opleidingen is het Structuurdecreet van 2003. 
In deze wettelijke regeling staat onder andere de standaardprocedure voor het 
aanvragen van een nieuwe opleiding.28 Deze procedure is voor hogescholen en 
universiteiten identiek. De aanvraagprocedure kent twee fasen. In de eerste fase 
wordt beoordeeld of er vanuit een systeemvisie behoefte is aan de 
aangevraagde, nieuwe opleiding (macrodoelmatigheid). In de tweede fase wordt 
bezien of de instelling voldoende capaciteit heeft om met inachtneming van 
minimale kwaliteitscriteria de nieuwe opleiding te verzorgen (toets nieuwe 
opleiding). 

De aanvraagprocedure is vergelijkbaar met die in Nederland en verloopt als 
volgt. De instelling moet voor 1 maart een aanvraag indienen bij de zogenaamde 
Erkenningscommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal zeven en maximaal 
elf Vlaamse en Nederlandse deskundigen, door de minister benoemd voor een 
periode van drie jaar. De Erkenningscommissie dient binnen drie maanden een 
oordeel uit te spreken over de aanvraag. Hierbij neemt de commissie vijf criteria 
ter hand: het bestaande aanbod, de studentenaantallen van bestaande 
opleidingen, de vraag naar afgestudeerden, de maatschappelijke relevantie en de 
beschreven domeinspecifieke leerresultaten. Bij een negatief oordeel van de 
commissie (of als er binnen de gestelde termijn van drie maanden geen oordeel 
ligt) kan de instelling binnen vijftien dagen in beroep gaan bij de Vlaamse 
Regering die vervolgens binnen dertig dagen moet oordelen. In dit geval spreekt 
de Regering zich uit over de macrodoelmatigheid. Velt de Vlaamse regering geen 
oordeel binnen de gestelde termijn dan wordt de macrodoelmatigheid van de 
nieuwe opleiding als positief verondersteld. 

Is er sprake van een positief oordeel over de doelmatigheid van de 
Erkenningscommissie of leidt de gang naar de Vlaamse regering tot een positief 
resultaat (de regering verklaart het beroep van de instelling gegrond of doet 

28 Een nieuwe opleiding is een opleiding die nieuw is in het aanbod van een instelling; het kan gaan om een 
unieke opleiding (nieuw in Vlaanderen) of om een (vergelijkbare) opleiding die reeds elders in Vlaanderen wordt 
aangeboden (duplicatie). 
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geen uitspraak), dan volgt de tweede fase in de behandeling van de aanvraag 
van een nieuwe opleiding (‘toets nieuwe opleiding‛). In deze fase wordt de 
potentiele kwaliteit van de nieuwe opleiding beoordeeld. Dit gebeurt door de 
NVAO, die zich binnen vier maanden dient uit te spreken. Als de aanvraag met 
goed gevolg de NVAO-toets doorstaat, dan kan de Vlaamse Regering de nieuwe 
opleiding erkennen en laten opnemen in het Hoger Onderwijs Register. Dan kan 
de instelling, na een totale doorlooptijd van iets minder dan anderhalf jaar, 
starten met de nieuwe opleiding.  

Sinds de invoering van deze procedure ter beoordeling van de 
macrodoelmatigheid zijn er 83 aanvragen ingediend bij de Erkenningscommissie 
(periode 2004-2011).29 Hiervan zijn 50 gehonoreerd. Van de instellingen 
waarvan de nieuwe opleidingen de macrodoelmatigheidstoets van de 
Erkenningscommissie niet doorstonden zijn er in dezelfde periode 21 instellingen 
geweest die bij de Vlaamse regering tegen dit oordeel in beroep zijn gegaan. 
Acht instellingen waren succesvol in dit beroep. 

De Erkenningscommissie30  

Een van de taken van de commissie, ingesteld krachtens artikel 9 van het 
Structuurdecreet van 2003, is de beoordeling van de macrodoelmatigheid van 
nieuwe opleidingen. Bij de aanvraag moet de instelling gebruik maken van een 
sjabloon, dat de Erkenningscommissie in overleg met de NVAO heeft vastgesteld. 
Als eerste onderzoekt de commissie ontvankelijkheid en volledigheid van de 
aanvraag. Wordt de aanvraag in behandeling genomen dan stelt de 
Erkenningscommissie de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) 
hiervan op de hoogte met het verzoek om advies. De aanvraag wordt beoordeeld 
op de volgende punten.  

1. Onderzoek naar de situering van de opleiding: gaat het om een unieke 
opleiding of wordt de aangevraagde opleiding elders aangeboden? In het laatste 
geval wordt bekeken in welke mate de nieuwe opleiding verschilt van bestaande 
opleidingen. Tevens worden bestaande opleidingen in kaart gebracht: regionale 
spreiding, studentenaantallen, aantal afgestudeerden en trendanalyses van deze 
aantallen.  

2. Beoordeling maatschappelijke relevantie van de opleiding: heeft de instelling 
overtuigend aangetoond dat er voldoende en naar verwachting duurzame 
behoefte is op de arbeidsmarkt? Of, als er geen arbeidsmarktrelevantie is, 
bestaat er een belangrijke maatschappelijke relevantie? Ook kijkt de commissie 
of er wetenschappelijke ontwikkelingen zijn die verspreiding of voortzetting van 

29 Van Weel, T. (2011), Programmatie van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. Statistieken en trends na 
acht rondes. Forum, Nr. 10, p. 8-12  
 
30 Op 29 november 2013 heeft de Vlaamse regering de oprichting, samenstelling en werking van de Commissie 
Hoger Onderwijs goedgekeurd. Deze commissie hoger onderwijs adviseert de regering over 
macrodoelmatigheid, kwaliteitszorg en anderstaligheid van opleidingen en vervangt de Erkenningscommissie 
Hoger onderwijs en de Commissie HBO.  
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de opleiding in voldoende mate verantwoorden. Tenslotte kijkt de commissie of 
er bijzondere motieven zijn voor internationale samenwerking of internationale 
studentemobiliteit.  

3. Beoordeling van de doelmatigheid van de opleiding door de betrokken 
instelling: mag voldoende belangstelling voor de opleiding worden verwacht? Wat 
zijn de effecten op de studentenaantallen bij de andere instellingen? Zijn er 
specifieke redenen voor een betere regionale spreiding van het 
onderwijsaanbod? Zijn er andere specifieke redenen, zoals levensbeschouwelijke 
aspecten?  

4. Beoordeling van de opleiding in het licht van het instellingsprofiel en de 
omvang van de noodzakelijke personeels- en middeleninzet voor de opleiding: 
past de opleiding bij de instelling en heeft de instelling de capaciteit om op 
verantwoorde wijze de opleiding aan te bieden?  

5. Beoordeling van overleg en afstemming binnen de instelling en tussen de 
instelling en andere betrokkenen (zoals de associatie).  

6. De aanvraag dient de domeinspecifieke leerresultaten te bevatten. Het gaat 
hier om de door de NVAO gevalideerde leerresultaten of de leerresultaten 
conform de sjablonen van de VLUHR.  

De Erkenningscommissie besluit tot ‘een globaal positief oordeel‛ als zij een 
positief oordeel velt over punt 2 (maatschappelijke relevantie) en over punt 3 
(doelmatigheid). Bij deze oordelen worden de punten 1, 4 en 5 meegewogen. 
Ook meldt de commissie de belangrijkste punten van het advies van de VLUHR; 
punten die zij ook kan meenemen in haar oordeel. Tot slot kan de commissie 
algemene of specifieke aanbevelingen toevoegen om te komen tot een 
wenselijke afstemming van het aanbod van vergelijkbare opleidingen. 

Accreditatie van opleidingen, de toets nieuwe opleiding 
en de instellingsreview 

Het Nederlands-Vlaams Accreditatieorgaan (NVAO), opgenomen in het 
onafhankelijke Europees Register van kwaliteitsagentschappen (European Quality 
Assurance Register for Higher Education - EQAR), heeft de taak om de Vlaamse 
opleidingen in het hoger onderwijs te accrediteren. Tevens kan de NVAO een 
instellingsreview uitvoeren. Deze instellingsreview is een nieuw element in het 
Vlaamse en Nederlandse accreditatiestelsel en richt zich op de kwaliteit van het 
onderwijs en dan met name op de beleidsprocessen die een instelling inzet om 
deze kwaliteit te garanderen. Het zwaartepunt van de kwaliteitszorg ligt bij de 
instellingen en de opleidingen. Het is evenwel de overheid die hier regulerend 
optreedt. Zij bepaalt uiteindelijke spelregels (meta-governance); de door de 
NVAO gehanteerde beoordelingskaders voor de opleidingen en instellingen 
worden door de wetgever goedgekeurd.  
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De accreditatie van een opleiding wordt verleend op aanvraag van het 
instellingsbestuur. De NVAO stelt de vorm en de inhoud vast van het 
accreditatiedossier. In Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor het 
verlenen van de graden van bachelor of master. Een opleiding die niet 
geaccrediteerd is, wordt niet opgenomen in het Hoger Onderwijsregister. De 
tarieven voor de accreditatie van bestaande en nieuwe opleidingen is wettelijk 
vastgelegd. Voor een accreditatie van een bestaande opleiding is een instelling 
€500 kwijt, voor een nieuwe opleiding (toets nieuwe opleiding) is dat €5.000. 

Voor de beoordeling van een opleiding of een instelling stelt de NVAO een 
reviewcommissie samen. De instellingsreview wordt uitgevoerd op basis van 
Beoordelingskader Instellingsreview. Voor de beoordeling van een nieuwe 
opleiding wordt het Toetsingskader gehanteerd. 

Accreditatie van bestaande opleidingen 

Een bestaande opleiding wordt geaccrediteerd als zij voldoet aan generieke 
kwaliteitswaarborgen. Het gaat hierbij om drie vragen: wat beoogt de opleiding, 
hoe en in welke mate worden de doestellingen van de opleiding bereikt? De 
beoordeling gebeurt door een visitatiecommissie, die over elke generieke 
kwaliteitswaarborg een oordeel velt aan de hand van criteria, en vervolgens 
komt tot een totaaloordeel op een vierpuntschaal: excellent, goed, voldoende, of 
onvoldoende. De criteria zijn in het onderstaande kader te lezen. 

Generieke kwaliteitswaarborg 1: Het beoogd eindniveau wordt bepaald aan de hand van de wijze waarop de 
domeinspecifieke leerresultaten vertaald zijn in opleidingsspecifieke leerresultaten. 

Criteria: De beoogde opleidingsspecifieke leerresultaten passen voor niveau en oriëntatie (bachelor of 
master; professioneel of academisch gericht) binnen het Vlaamse kwalificatieraamwerk en, indien beschikbaar, 
het gevalideerde domeinspecifieke leerresultatenkader. Ze sluiten aan bij de actuele eisen die in 
internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van 
de opleiding. 

Generieke kwaliteitswaarborg 2: Het onderwijsproces maakt het voor de studenten mogelijk de beoogde 
leerresultaten te realiseren.  

Criteria: De inhoud en de vormgeving van het programma, met inbegrip van de opleidingsspecifieke 
onderwijs- en leervormen, stellen de toegelaten studenten in staat de beoogde leerresultaten te bereiken. 
De kwaliteit en kwantiteit van het personeel en de kwaliteit van de opleidingsspecifieke 
voorzieningen zijn daarbij essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten 
samenhangende onderwijsleeromgeving. Het doorstroomrendement van de instromende studenten is 
daarbij een indicator. De verbeteracties uit de kwaliteitszorg op opleidingsniveau worden daarbij 
meegenomen, inclusief de opvolging van de vorige visitatie.  

Generieke kwaliteitswaarborg 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van beoordeling, toetsing en 
examinering en toont aan dat de beoogde leerresultaten worden gerealiseerd.  

Criteria: Het gerealiseerd niveau blijkt uit de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van de 
beoordeling, de toetsing en de examinering van de studenten, de mate van inzetbaarheid van de 
afgestudeerden op de arbeidsmarkt of de doorstroom naar een vervolgopleiding en uit het 
diplomarendement per instromende cohorte.  

Generieke kwaliteitswaarborg 4: De opzet en organisatie van de interne kwaliteitszorg is gericht op een 
systematische verbetering van de opleiding waar de relevante stakeholders bij betrokken worden. Deze vierde 
generieke kwaliteitswaarborg is enkel van toepassing op opleidingen uit geregistreerde instellingen (instellingen 
die niet zijn onderworpen aan een instellingsreview).  
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Criteria: De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. De 
uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen tot de 
realisatie van de streefdoelen. Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het 
afnemend (beroepen)veld van de opleiding actief betrokken.  

 

De visitatiecommissie, bestaande uit vier leden en een student, wordt 
samengesteld, en na advies van de NVAO, goedgekeurd door de VLUHR 
(Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad). De visitatiecommissie dient 
gezaghebbend, onafhankelijk en deskundig te zijn. De eindverantwoordelijkheid 
voor het beoordelingsproces ligt bij de VLUHR. De VLUHR stelt na overleg met de 
NVAO een visitatieprotocol vast. De opleiding stelt voor de visitatiecommissie een 
zelfevaluatierapport op. Daarna volgt een locatiebezoek door de 
visitatiecommissie. Vervolgens stelt de secretaris van de visitatiecommissie een 
evaluatierapport op, dat na instemming van de commissieleden door de 
commissievoorzitter wordt vastgesteld. Het evaluatierapport wordt naar de 
instelling gezonden en na een eventuele reactie van de instelling wordt het 
rapport vastgesteld en gepubliceerd. Op basis van het gepubliceerde 
accreditatierapport vraagt het instellingsbestuur accreditatie van de opleiding 
aan bij de NVAO. De NVAO toetst de aanvraag, eventueel kan de NVAO hierbij 
aanvullende informatie opvragen bij de VLUHR of bij het instellingsbestuur. Na 
definitieve vaststelling wordt het accreditatierapport en –besluit naar het 
instellingsbestuur en de minister gestuurd. 

Om een opleiding (of instelling) de gelegenheid te geven zich te profileren kan de 
opleiding (of instelling) de NVAO verzoeken om een oordeel te geven over haar 
bijzondere kwaliteitskenmerken. Dit kan leiden tot een aantekening in het 
accreditatie- of reviewrapport dat daadwerkelijk sprake is van een bijzonder 
kwaliteitskenmerk. Het oordeel over bijzondere kwaliteitskenmerken heeft geen 
invloed op de accreditatiebeslissing van de NVAO. 

Toets nieuwe opleidingen 

Voordat een instelling een verzoek tot accreditatie van een nieuwe opleiding kan 
indienen bij de NVAO moet er een positief macrodoelmatigheidsbesluit van de 
Erkenningscommissie (of de Vlaamse overheid) liggen. Het Toetsingskader 
nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen (2de ronde) is goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement. De werkwijze en procedure voor de toetsing van nieuwe 
opleidingen worden door de NVAO vastgelegd. Daarbij is gekozen voor een 
gedifferentieerde benadering. Hoewel de generieke kwaliteitswaarborgen voor 
alle nieuwe opleidingen dezelfde zijn, zal het karakter van de toetsing van de 
vooropgestelde opleiding variëren afhankelijk van haar graad van nieuwheid in 
de betrokken instelling en in het Vlaams hoger onderwijs en afhankelijk van de 
mate waarin de opleiding reeds wordt aangeboden. 
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De minimale kwaliteitsvereisten waar een nieuwe opleiding aan dient te voldoen 
verschillen niet wezenlijk van de kwaliteitseisen die aan bestaande opleidingen 
worden gesteld. 

De NVAO stelt de visitatiecommissie vast die de toets gaat uitvoeren. De eisen 
die aan de leden van de commissie zijn dezelfde als bij de beoordeling van de 
bestaande opleidingen. De eindverantwoordelijkheid van de uitvoering van de 
toets ligt bij de NVAO. De instelling dient een aanvraag bij de NVAO in en de 
opleiding stelt een informatiedossier op. Er volgt een locatiebezoek van de 
visitatiecommissie, uitmondend in een oordeel van de commissie over de 
kwaliteit van de opleiding, zijnde ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De 
commissiesecretaris stelt een adviesrapport op dat na instemming door de 
commissieleden door de voorzitter van de commissie wordt vastgesteld. Het 
wordt vervolgens ter besluitvorming toegezonden aan de NVAO. De NVAO stelt 
vervolgens het Toetsingsrapport op. Een positief besluit wordt naar de instelling 
en de minister gestuurd. De Vlaamse regering neemt het uiteindelijke 
(bekrachtigings)besluit tot erkenning van de nieuwe opleiding. Hierna wordt de 
nieuwe opleiding opgenomen in het Hogeronderwijsregister (HOR). 

Instellingsreview 

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het 
onderwijsbeleid van een hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen. De review biedt 
de instelling vanaf 2015 de kans te laten zien vanuit welke visie zij opereert, 
welk beleid is gevoerd en met welk resultaat, welke verbeteracties zijn 
ondernomen en welk nieuw beleid er is ontwikkeld. Alle beleidsterreinen ter 
ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs maken deel uit van de review, 
dus ook het beleid op het gebied van onderzoek en maatschappelijke en 
wetenschappelijke dienstverlening. De NVAO heeft voor de review een 
beoordelingskader ontwikkeld dat is goedgekeurd door de Vlaamse regering.  

De NVAO benoemt de reviewcommissie. Het beoordelingskader vermeldt de 
eisen waar de commissieleden aan dienen te voldoen. De te beoordelen instelling 
heeft het recht beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling 
van de reviewcommissie. De commissie wordt begeleid door een 
procescoördinator van de NVAO en ondersteund door een door de NVAO 
gecertificeerde secretaris.  

De review wordt opgesplitst in vijf samenhangende vragen:  
1. Vanuit welke maatschappelijke visie stelt de instelling haar beleid over de 
kwaliteit van haar onderwijs op?  
2. Welk onderwijsbeleid heeft de instelling vastgelegd om de kwaliteit van haar 
onderwijs te garanderen?  
3. In welke mate realiseert de instelling dit onderwijsbeleid?  
4. Hoe weet de instelling dat haar beleidsacties effectief zijn voor de kwaliteit 
van haar onderwijs?  
5. Welk beleid voert de instelling om de kwaliteit van haar onderwijs te 
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optimaliseren?  
 
De NVAO heeft deze vijf vragen in haar beoordelingskader vertaald in vier 
onderwerpen: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en 
verbeterbeleid. Elke instelling kiest de bij haar visie passende structuur en 
kwaliteitscultuur. De kwaliteitscultuur is als onderdeel van een organisatiecultuur 
gericht op continue kwaliteitsverbetering. Zij komt tot uiting in een 
instellingsbrede kwaliteitszorg en vormt zo de basis van de kwaliteit van het 
onderwijsbeleid én het onderwijs op zich. De commissie geeft op elk van de 
onderwerpen een gewogen en gemotiveerd oordeel aan de hand van de criteria 
en de verifieerbare feiten die daaraan ten grondslag liggen. Vervolgens geeft de 
commissie een gewogen en gemotiveerd eindoordeel: positief (wanneer elk 
onderwerp voldoet), positief met beperkte geldigheidsduur (wanneer één of 
maximaal drie onderwerp(en) niet voldoe(t)n) of negatief (wanneer elk 
onderwerp niet voldoet). 

Het locatiebezoek tijdens de review bestaat uit twee delen en duurt twee tot vijf 
dagen. 

Na ontvangst van het advies van de reviewcommissie nodigt de NVAO de 
commissie uit om haar rapport toe te lichten. Desgewenst vraagt de NVAO de 
instelling om nadere informatie. De NVAO neemt vervolgens een eigenstandig 
besluit. De NVAO kan daarbij gemotiveerd afwijken van het advies van de 
commissie. De instelling krijgt de gelegenheid om te reageren op feitelijke 
onjuistheden in het besluit. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats. 

De instelling draag de kosten van de instellingsreview. Deze kosten worden 
bepaald door de Regering en liggen tussen de 10.000 en 60.000 euro. 

Domeinsspecifieke leerresultaten 

Hogescholen en universiteiten zijn wettelijk verplicht de beoogde 
domeinspecifieke leerresultaten ("intended learning outcomes") te bepalen van 
hun bachelor- en masteropleidingen (decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur 
van 2009). De domeinspecifieke leerresultaten (DLR) worden gezamenlijk 
uitgewerkt door de instellingen die een bepaalde (nieuwe) opleiding aanbieden. 
Individuele instellingen kunnen in het kader van verdere profilering of 
differentiëring van de opleidingen opleidingsspecifieke leerresultaten toevoegen 
aan deze gezamenlijke leerresultaten. De gezamenlijke leerresultaten worden 
toegepast tijdens visitaties en komen in de plaats van de domeinspecifieke 
referentiekaders die door visitatiecommissies worden opgesteld. Na vaststelling 
door de VLUHR worden de leerresultaten door de NVAO gevalideerd.  

Toelating en selectie 

In Vlaanderen is sprake van vrije toelating (mits aan de algemene 
toelatingseisen is voldaan). Er zijn twee uitzonderingen op deze algemene regel. 
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Voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde bestaat een 
toelatingsexamen. Het aantal studieplaatsen wordt echter niet gemaximaliseerd; 
iedere kandidaat die slaagt voor dit examen wordt toegelaten. Voor een aantal 
opleidingen in de kunstsector bepaalt de wetgever het maximum aantal te 
bekostigen studenten (studiepunten). Kandidaat-studenten moeten een artistieke 
toelatingsproef doen, afgenomen door de hogeschool waar de kandidaat zich 
aanmeldt. In dit uitzonderingsgeval selecteert de hogeschool dus zelf zijn 
studenten. 

Interne en externe kwaliteitszorg 

De universiteiten en hogescholen zijn wettelijk verplicht te zorgen voor goede 
interne en externe kwaliteitszorgsystem voor onderwijs en onderzoek. Zij 
moeten permanent en op eigen initiatief regelmatig – minimaal eens in de acht 
jaar – de onderzoekskwaliteit beoordelen en gevolgen verbinden aan de 
uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling. Dit geldt ook voor de 
onderwijsactiviteiten. Bij de onderwijskwaliteitszorg dienen in ieder geval 
studenten, alumni, externe deskundigen uit het beroepenveld en internationale 
deskduigen te worden betrokken. De procedures over de externe kwaliteitszorg 
van het onderwijs staan in de wet vermeld; zij zijn niet van toepassing op 
opleidingen die in het accreditatieproces zitten. 

Inrichting bestuurlijke organisatie 

Vlaanderen kent privaatrechtelijke en publiekrechtelijke universiteiten en 
hogescholen. Dit onderscheid is van belang voor de inrichting van de bestuurlijke 
organisatie. De privaatrechtelijke instellingen zijn nagenoeg vrij als het gaat om 
hun bestuursorganisatie. De bestuursinrichting van deze instellingen valt geheel 
onder de vrijheid van onderwijs. De Belgische Grondwet (artikel 24) stipuleert 
dat de bestuursinrichting op publiekrechtelijke hogescholen en universiteiten per 
bijzonder decreet wordt behandeld. Voor de publiekrechtelijke instellingen is de 
bestuurlijke inrichting per instelling, of groep instellingen, per bijzonder decreet 
vastgesteld. Het toezicht vanuit de overheid wordt geregeld via de commissaris 
bij de hogescholen (regeringscommissaris), belast met toezicht op juiste naleving 
van wetgeving en financieel beleid. 

De wetgever heeft recentelijk de publiekrechtelijke universiteiten en hogescholen 
de mogelijkheid geboden om meer vrijheidsgraden te krijgen om de eigen 
organisatie in te richten. In het licht van de eisen en verwachtingen die aan 
hedendaagse instellingen worden gesteld bestond behoefte de 
instellingsautonomie op het gebied van bestuurlijke organisatie te vergroten. Een 
op zich voor de hand liggende stap gezien de ontwikkelingen die zich het 
afgelopen decennium hebben voorgedaan. Bovendien hadden de 
publiekrechtelijke instellingen behoefte aan een vergelijkbare autonomie en 
beheersstructuur als die waarover de privaatrechtelijke instellingen beschikken. 
Het bijzondere decreet voor de bestuursstructuur diende met andere woorden te 
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worden aangepast. De Vlaamse regering heeft aan het verzoek van de 
instellingen gehoor gegeven door een nieuwe, meer flexibele bestuursstuctuur 
toe te staan. Niettemin schrijft het “bijzonder decreet van de bestuurlijke 
organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen”31 de 
bestuursstructuur op hoofdlijnen voor. De hogeschool treft nadere regelingen 
over bestuur en beheer in een organiek reglement. 

De wettelijke verplichtingen voor de bestuurlijke organisatie van een hogeschool 
zijn de volgende. Een hogeschool heeft een inrichtingsorgaan dat de bevoegdheid 
heeft voor de algemene strategie en toezicht uitoefent op het vervullen van de 
instellingsmissie, met inbegrip van goedkeuring van de begroting, rekening en 
jaarverslag. Het inrichtingsorgaan kent zowel interne als externe leden en 
bestaat uit drie geledingen: een bestuurlijke, personeels- en studentengeleding. 
Het bestuursorgaan is het tweede bij decreet bepaalde lichaam. Hij bestuurt de 
hogeschool en heeft alle bevoegdheden voor zover die niet aan een ander orgaan 
zijn toegekend. De voorzitter van het inrichtingsorgaan en de algemeen directeur 
zijn ambtshalve lid van het bestuursorgaan; van de andere leden, benoemd door 
het Inrichtingsorgaan, is de meerderheid extern. De algemeen directeur 
vertegenwoordigt de hogeschool in feite en in rechte. Het decreet geeft verder 
regels voor de samenstelling van het inrichtings- en bestuursorgaan. Een van die 
bepalingen is het genderevenwicht: ten hoogste twee-derde van de leden zijn 
van hetzelfde geslacht. Naast het inrichtingsorgaan, bestuursorgaan en 
algemeen directeur wordt in het bijzonder decreet alleen nog melding gemaakt 
van een commissie van beroep (belast met personeelsgeschillen). Bovendien 
moet een hogeschool beschikken over een systeem van interne controle en 
audit. 

Ook de Universiteit Gent heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid het 
bijzondere decreet over de bestuurlijke inrichting uit 1991 aan te passen, zij het 
dat de universiteit heeft nagelaten, of niet in staat is geweest, drastisch door te 
pakken. De universiteit bleek moeilijk in staat een keuze te maken, verwoord in 
de volgende passage: 

“En hoewel bestuurlijke vrijheid ook betekent dat het bestuur van een 
organisatie zijn eigen structuren in meer of minder radicale mate zelf en naar 
eigen inzicht moet kunnen aanpassen, lijkt het in deze context toch aangewezen 
om een de belangrijke bestuurs- en beheersorganen van de Universiteit Gent in 
hun bestaan, hun rol en hun samenstelling en onderlinge verhoudingen te 
bevestigen – inclusief de verankering daarvan bij decreet.”32  

Het zijn met name de aanhangers van (het behoud van) het Gentse 
participatiemodel die niet stonden te trappelen het bijzondere decreet drastisch 
te veranderen en de regelgeving van de overheid op dit punt te minimaliseren. 

31 Het decreet heeft betrekking op sommige publiekrechtelijke hogescholen. Om verschillende redenen heeft het 
decreet niet betrekking op alle publiekrechtelijke hogescholen. Wij laten dit hier verder terzijde.  
32 Voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de 
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen (2011-2012 – stuk 1577), pag. 3. 
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De Universiteit Gent kent in vergelijking met de andere instellingen nog een 
tamelijk gedetailleerd bijzonder decreet.  

Bestuursinrichting Universiteit Gent 

De Universiteit Gent is een van de grootse universiteiten op Nederlands 
taalgebied. De elf faculteiten van de UG herbergen ruim 40.000 studenten. Er 
werken bijna 9.000 mensen (waarvan 1.069 hoogleraren). In 1991 wordt de 
Rijksuniversiteit Gent de Universiteit Gent en krijgt het meer autonomie. In 2003 
wordt de Associatie Universiteit Gent gevormd, samen met de Hogeschool Gent, 
Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. De elf faculteiten zijn 
onderverdeeld in ruim 120 vakgroepen en er zijn onderzoeksgroepen en 
samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent de UG vijf graduate schools. Op 
hoofdlijnen ziet de bestuursorganisatie er als volgt uit. 

 

Bestuur en inrichting van de Universiteit Gent worden bij bijzonder decreet door 
de wetgever geregeld (2012). De wetgever geeft de volgende bestuursorganen 
aan: de rector, de vice-rector, het bestuurscollege, de raad van bestuur, de 
faculteitsraden en de raden van de met de faculteiten gelijkgestelde organen.  

De rector en de vicerector worden, op voordracht van een kiescollege voor een 
termijn van vier jaar benoemd door de raad van bestuur. Het kiescollege bestaat 
uit de leden van de samengevoegde faculteitsraden en van de raden van de 
daarmee gelijkgestelde organen van de universiteit. De raad van bestuur legt de 
verkiezingsprocedure vast. De kandidaten dienen hoogleraar te zijn aan de 
universiteit en mogen de leeftijdsgrens voor opruststelling niet bereiken tijdens 
de duur van hun mandaat. De rector heeft de algemene leiding over de 
universiteit, is voorzitter van het bestuurscollege en vertegenwoordigt de 
universiteit in en buiten rechte. 

Het bestuurscollege bestaat uit de rector (voorzitter), de vice-rector 
(ondervoorzitter), twee leden behorende tot de groep van het zelfstandig 
academisch personeel (ZAP) en telkens één lid uit de raad van bestuur 
(bijvoorbeeld een student, of nwp-er, of extern lid). De beheerder woont de 
vergaderingen van het bestuurscollege met raadgevende stem bij. Het mandaat 
van de leden van de bestuurscollege duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Het 
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mandaat van de studenten duurt twee jaar en is éénmaal hernieuwbaar. [Het 
mandaat van de vertegenwoordiger van het assisterend academisch personeel 
duurt eveneens twee jaar en is hernieuwbaar]  

Om het dagelijks beleid in goede banen te sturen wordt de decaan bijgestaan 
door verschillende beslissings- en adviesorganen: de faculteitsraad, verschillende 
examen- en opleidingscommissies, de KCO-commissie, de FCI-commissie, 
enzovoorts.  

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad welke wordt voorgezeten door 
de decaan. De faculteitsraad is samengesteld uit de voltijdse gewoon 
hoogleraren en hoogleraren, verkozen vertegenwoordigers van het overige 
zelfstandig academisch personeel, van de assistenten, het administratief 
personeel en studenten. De faculteitsraad is belast met de organisatie en de 
coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in 
de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren. 
Zo duidt de faculteitsraad onder meer de lesgevers aan, verleent hij 
studieduurverkorting, beslist hij welke studiejaren deeltijds ingericht worden 
enz... De faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur onder meer over het 
vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het 
organiseren van voortgezette academische opleidingen, de 
toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het 
inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor 
academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van 
professoren. 

De samenstelling van een examencommissie per opleiding wordt vastgelegd door 
de faculteitsraad. De faculteitsraad wijst voor elke examencommissie een 
voorzitter en een secretaris aan, die al dan niet behoren tot de examinatoren en 
die deel uitmaken van het actief ZAP. 

Referentiecharter voor Goed Bestuur in de Vlaamse 
Universiteiten 

Om de bestuursstucturen en besluitvormingsprocessen van universiteiten 
efficiënter te organiseren en transparanter te maken heeft de Vlaamse overheid 
gemeend een door het hoger onderwijsveld gedragen charter te moeten 
opstellen, waarin een beperkt aantal beginselen van deugdelijk bestuur staan 
vermeld. Het charter dat de instellingsautonomie respecteert, werkt op basis van 
het ‘pas toe of leg uit’ principe. Er worden zes principes, op zich weer 
onderverdeeld in aandachtspunten, van deugdelijk bestuur genoemd. Het eerste 
principe behandelt de vereiste van een duidelijke afbakening van taken en 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten en efficiënte samenwerking en 
interactie tussen de bestuursorganen. Het charter opteert voor de aanbeveling 
van het hebben van drie governance organen: het inrichtingsorgaan (bewaken 
van missie en strategie, geen inmenging in dagelijkse beheer), het 
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bestuursorgaan (besturen, toezien op het management en toezicht op uitvoering 
van strategie en beleid) en het uitvoerend orgaan (gedelegeerde algemene 
leiding en dagelijks beleid). De andere vijf principes hebben betrekking op de 
samenstelling van de instellingsbesturen, een systeem van ‘checks en balances’ 
om machtsconcentratie te voorkomen, de informatievoorziening en 
transparantie, het instellen van en audit- en remuneratiecommissie en 
medezeggenschap of medebestuur van personeel en studenten.33 Over de 
acceptatie door de instellingen of de werking van het charter is vooralsnog niets 
bekend. 

 

33 Het volledige referentiecharter is te vinden op: 
http://www.guberna.be/sites/default/files/pubs/Referentiecharter_Aanbevelingen%20voor%20Goed%20Bestuu
r%20in%20de%20Vlaamse%20Universiteiten.pdf 
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