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Hoe kijkt de beroepsorganisatie aan tegen het ICT-onderwijs in 
Nederland? 
Wie zoekt naar de ICT-professional met de juiste ICT-skills raakt al snel de weg 
kwijt in het grote aanbod van ICT-opleidingen, -cursussen, -trainingen en 
bijbehorende diploma’s, getuigschriften en certificeringen. Wat biedt de markt 
op het gebied van ICT-scholing en hoe wordt opgeleid tot het juiste profiel? 

Een gemiddeld cv van iemand uit de ICT-branche kent een relatief hoog aantal gevolgde 
ICT-cursussen. Professionals volgen vakgerichte cursussen, trainingen en opleidingen om 
de snelle ontwikkelingen binnen de ICT bij te houden. Daarnaast neemt de vraag naar 
aantoonbare certificering toe. Zowel de overheid als het bedrijfsleven vragen steeds 
vaker naar actuele opleidingen en certificeringen voor de professionals die zij inhuren en 
eisen dat ook van hun professionals in vaste dienst. Opleidingsaanbieders spelen met 
hun aanbod in op dergelijke ontwikkelingen. Certificering voor TOGAF, PRINCE2, BISL, 
MSCE en TMap is al vrij standaard voor een ICT-professional. 

Opvallend is echter wel dat het aantal personen met een bachelor- of masteropleiding op 
ICT-gebied veel lager is. Blijkbaar rollen veel mensen in een ICT-functie en is een juiste 
opleidingsachtergrond niet altijd een vereiste. ICT-professionals hebben vaak niet vooraf 
specifiek gekozen voor een reguliere ICT-opleiding. Momenteel is zelfs een daling 
zichtbaar in de instroom naar ICT-bacheloropleidingen. In de toekomst zijn echter steeds 
meer hooggekwalificeerde ICT-professionals nodig. ICT is immers de enabler voor 
innovatie en ontwikkeling van de maatschappij en van organisaties en vormt een kritieke 
succesfactor voor de concurrentiepositie van Nederland (Bakker, 2011). Volgens 
TaskForce e-Skills Nederland heeft Nederland een e-skills- (ICT-vaardigheden-) 
probleem: in 2015 wordt een tekort verwacht van 25.000 tot 40.000 hoogopgeleide 
professionals met de juiste e-skills. Samenvattend gaat het om zowel een tekort in 
aantallen (er zijn te weinig professionals) als een dreigende mismatch tussen de 
vaardigheden van de 260.000 ICT’ers van nu en de in de toekomst benodigde 
vaardigheden. 

In dit artikel kijken we naar de diverse vormen van ICT-onderwijs en beschrijven we de 
ontwikkelingen in Europa en in Nederland om grip te krijgen op het aanbod van en de 
vraag naar ICT-onderwijs. 

Diverse vormen van wettelijk erkend ICT-onderwijs 
De keuze aan opleidingen in ICT is groot. Het aanbod verschilt in kwaliteit, kosten, vorm, 
inhoud en duur. We gaan hier in op het onderwijsstelsel in Nederland, de erkenningen en 
het verschil tussen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs. 

In 2002 is in Nederland het bachelor-masterstelsel (BaMa-stelsel) ingevoerd. De reden 
hiervoor was dat het BaMa-stelstel opleidingen internationaal vergelijkbaar maakt. Voor 
Nederland betekende dit tevens dat hbo-studenten makkelijker kunnen doorstromen 
naar een masteropleiding. De vierjarige hbo-opleidingen zijn nu de hbo-bachelors. In het 
wetenschappelijk onderwijs (universiteiten) volgen studenten een (meestal) driejarige 
wo-bacheloropleiding, gevolgd door een een- of tweejarige master. Hbo- en wo-bachelors 
kunnen er ook voor kiezen om te gaan werken en (later) een master in deeltijd te 
volgen. Hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen bieden daarom steeds vaker 
masteropleidingen in deeltijd aan. Hbo-bachelors krijgen geen studiefinanciering voor 
een mastertraject (een enkele uitzondering daargelaten); wo-masterstudenten krijgen 
binnen de geldende regels bekostiging voor één masteropleiding. Een hbo-master richt 



zich op praktijkonderzoek, een wo-master op theoretisch onderzoek. Bij een hbo-master 
is de praktijk het uitgangspunt bij onderzoek, bij een wo-master is de theorie het 
uitgangspunt. 

Alle erkende bachelor- en masteropleidingen dienen volgens de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geregistreerd te staan in het Centraal 
Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Hierbij wordt aangegeven of de 
opleiding bekostigd of niet-bekostigd is. Erkende opleidingen worden geaccrediteerd door 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

Op mbo-niveau worden de opleidingen verzorgd door regionale opleidingscentra (ROC’s). 
De erkende opleidingen staan geregistreerd in het Centraal Register BeroepsOnderwijs 
(CREBO). De Inspectie van Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van mbo-opleidingen. 
Daarnaast zijn er vakinstellingen; zij verzorgen mbo-opleidingen in één branche. Behalve 
openbare of bijzondere instellingen bekostigd door een van de ministeries zijn er ook hier 
particuliere opleidingsinstituten die erkende mbo-diploma’s mogen afgeven. 

Figuur 1 geeft een overzicht van de wettelijk erkende ICT-opleidingen. 





 
Figuur 1. Wettelijk erkende ICT-opleidingen 

Niet wettelijk erkende scholing 
Naast de wettelijk erkende opleidingen zijn er diverse cursussen, 
certificeringsprogramma’s en vakinhoudelijke opleidingen. Figuur 2 geeft een overzicht 
van het niet wettelijk erkende ICT-aanbod. 

 
Figuur 2. Niet wettelijk erkende ICT-opleidingen 

Verhouding wettelijk erkend en niet wettelijk erkend 
aanbod 
De status, de kwaliteit en het niveau van de erkende bachelor- en masteropleidingen, 
zowel bekostigd als niet-bekostigd, staan vast. Dit wordt uitgevoerd door de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO is verantwoordelijk voor het 
waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen. 
NVAO-erkenning betekent dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale 
kwaliteits- en niveauvereisten.  



De HBO-I-stichting spant zich in voor een goede positionering en juiste beeldvorming van 
ICT-opleidingen en heeft in 2009 het competentieprofiel voor de HBO-I-bachelor 
geactualiseerd. Het HBO-I heeft een raamwerk opgezet met als doel het beschrijven van 
het brede profiel van de Bachelor of ICT en de bijbehorende leeractiviteiten. 

ECABO vergelijkt de inhoud van mbo-ICT-opleidingen met de inhoud van ICT-certificaten. 
Zo wordt een vergelijking gemaakt op welke onderdelen het mbo-ICT-diploma 
overeenkomt met een ICT-certificaat van bijvoorbeeld Microsoft, Linux of Novell. Voor de 
werkgever geeft dit inzicht in wat een mbo-diploma waard is en wat het behelst. 

Toch blijven de grenzen tussen cursussen van leveranciers, van meer onafhankelijke 
marktpartijen die namens meerdere leveranciers cursussen aanbieden en van de diverse 
vakopleidingen moeilijk aan te geven. De vraag welke ICT-professional voor welke klus 
gevraagd moet worden en welke expertise deze persoon dan heeft, is dan ook lastig te 
beantwoorden. 

Een kader in ontwikkeling 
Om de diverse opleidingen beter te kunnen duiden en indelen zijn er op nationaal en 
internationaal niveau diverse ontwikkelingen gaande. 

In 2001 heeft het Ngi een boek uitgebracht waarin de taken, functies, rollen en 
competenties in de informatica zijn beschreven (Op de Coul, 2001). Tot op heden wordt 
gerefereerd aan deze publicatie en gebruiken opstellers van functieprofielen, hrm’ers en 
ook inkopers, bijvoorbeeld in het kader van aanbestedingen, deze informatie. Het Ngi 
werkt aan de opvolger van deze publicatie. 

Internationaal kent IFIP (International Federation for Information Processing) een traject 
waarin richtlijnen voor opleidingen en certificering worden ontwikkeld. Men wil voor 
professionals in de ICT internationale standaarden uitwerken, vergelijkbaar met 
bijvoorbeeld de standaarden voor accountancy en auditing. Op de internationale 
conferentie van IFIP, het World Computer Congress 2012 (WCC), dat in september 2012 
in samenwerking met het Ngi in Amsterdam wordt gehouden, zullen deze onderwerpen 
ook onderwerp van gesprek zijn. IFIP zoekt op het WCC 2012 meer dan voorheen het 
contact met de ICT-professionals. 
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Inmiddels is op Europees niveau besloten een European Qualifications Framework (EQF) 
in te voeren. Het EQF is een beroepsoverstijgend kader waarmee onderwijs- en 
opleidingskwalificaties van verschillende landen binnen Europa met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Het doel van het EQF is tweeledig: ten eerste het vergroten van 
studenten- en arbeidsmobiliteit en ten tweede het faciliteren van een leven lang leren 
(lifelong learning, zie IFIP, 2005). 

Nederland ontwikkelt een nationaal kwalificatiekader: het Netherlands Qualifications 
Framework (NLQF). Het NLQF is een vertaling van het EQF. Het is nu definitief dat 
Nederland het EQF gaat implementeren. Het streven van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) is dat in 2012 al het erkende onderwijs is ingeschaald. 
Maar daarnaast biedt het de mogelijkheid om niet-erkend onderwijs van een erkende 
niveauaanduiding te voorzien. Deze standaardisatie is dus een belangrijke stap in het 
vergelijken van niveaus. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de niveaus in het EQF 
in relatie tot het NLQF. 



 
Figuur 3. EQF-niveaus in relatie tot NLQF 

Ook voor de ICT-sector en het ICT-onderwijs is het belangrijk om functies op een 
bepaald niveau in te schalen. Hiervoor is een overkoepelend kader opgezet, het European 
e-Competence Framework (e-CF). Dit Europese initiatief beoogt het vormen van een 
kader voor het ordenen van 36 ICT-competenties en heeft als doel meer duidelijkheid te 
scheppen over de inhoud van het werk van ICT-professionals, voor zowel bedrijfsleven 
als onderwijs. 

Behalve het e-CF zijn er internationaal nog meer van dergelijke initiatieven om e-skills in 
kaart te brengen en met elkaar te kunnen vergelijken, bijvoorbeeld The Skills Framework 
for the Information Age (SFIA) van de SFIA Foundation. SFIA voorziet in een algemeen 
toepasbaar referentiemodel om de competenties te bepalen voor het maken van 
informatiesystemen. In dit tweedimensionale model worden de onderdelen uit het werk 
in een schema uitgezet tegen de verantwoordelijkheden voor dat werk. Nederland lijkt 
echter te kiezen voor het e-CF, mede door de initiatieven van de TaskForce e-Skills. 

In de ICT-sector is het bestaan van het EQF inmiddels bekend. Dat het e-CF gekoppeld is 
aan het EQF is minder bekend. Omdat de overheid heeft besloten deel te nemen aan de 
Europese ontwikkelingen rondom het EQF, hebben de beroepsverenigingen besloten dit 
model als uitgangspunt te nemen voor certificering van ICT-professionals. In 2012 zal dit 
in gezamenlijk overleg verder worden uitgewerkt. 

Rol van beroepsorganisatie 
De beroepsorganisatie voor professionals in informatiemanagement en ICT in Nederland 
is het Ngi. Het Ngi is sinds de oprichting in 1959 de nationale vertegenwoordiger in de 
internationale koepels IFIP en CEPIS. Het Ngi zoekt ook contact met collega-
beroepsorganisaties met als doel de belangen van de professional breed te 
representeren. De samenwerking met het NGN is in een intentieverklaring vastgelegd en 
dit zal in 2012 tot verregaande samenwerking leiden. Daarmee bundelen de twee 
grootste beroepsorganisaties hun krachten op het terrein van bijvoorbeeld het onderwerp 
van certificering en het aanbieden van een platform voor vakontwikkeling. Naast 
cursussen en opleidingen volgen is het voor professionals goed om met collega’s in het 
vakgebied over dat vakgebied in gesprek te zijn en kennis en ervaring uit te wisselen. 
Zowel het NGN als het Ngi biedt die mogelijkheid voor zijn leden. Daarmee wordt tevens 
een bijdrage geleverd aan de ‘education permanente’, die meer inhoudt dan alleen 
formele cursussen volgen, maar juist ook het inhoudelijke gesprek over de toepassing 
van deze kennis behelst. Toegang tot het blad Informatie en de eKnowledgebase op de 
website zijn onderdelen van deze kennisuitwisseling. 



Voor de certificering heeft het Ngi opnieuw contact gezocht met de VRI, de Vereniging 
van en voor Register Informatici en tevens het portaal tot de inschrijving in het 
Nederlands Informatici Register (NIR). De gesprekken tussen deze twee organisaties 
genereren meer aandacht voor certificering van ICT’ers binnen Nederland. Het Ngi werkt 
dan ook aan verdieping van certificering door samenwerking te zoeken met 
gespecialiseerde vakgebieden en hun eventuele certificeringsinitiatieven, waaronder 
architectuur (ERIA-certificering), accountancy (NIVRA), auditing (NOREA en ISACA), 
projectmanagement (ISPA-certificering), testen (Testnet.org) en informatiebeveiliging 
(PvIB). 

Het Ngi laat ook het ECDL verzorgen in Nederland. ECDL staat voor European Computer 
Driving Licence – het Europees Computer Rijbewijs. ECDL opereert wereldwijd en is met 
12 miljoen kandidaten in 148 landen de standaard voor computervaardigheid. In 
Nederland levert ECDL Nederland competentiegerichte toetsen, examens en certificaten 
in digitale vaardigheden. ECDL is in Nederland erkend door het ministerie van OCW en 
goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. De bezitter van het ECDL heeft een 
internationaal erkend certificaat dat aantoont dat hij of zij daadwerkelijk overweg kan 
met de pc en de meest gebruikte software. 

Tot slot speelt het Ngi een rol in het geven van incentives voor vakontwikkeling. Het Ngi 
geeft expliciet aandacht aan de ‘toppers’ binnen het vakgebied. Dat doet het door prijzen 
ter beschikking te stellen aan studenten en professionals, waaronder de scriptieprijs voor 
de beste ICT-scriptie, de prijs voor de beste informaticadocent en de Jong Talentprijs. 
Daarnaast ondersteunt het Ngi de congressen van NIOC (Stichting Nationaal Informatica 
Onderwijs Congres) en SNiC (Stichting Nationaal Informatica Congres).  

Ten slotte 
De uitdaging is om te zorgen dat bij de bestaande 260.000 ICT’ers in Nederland de juiste 
competenties ontwikkeld, bijgehouden en gekwalificeerd worden. Door de snelle 
ontwikkelingen blijft het van groot belang dat ICT-professionals blijven leren. Het Ngi is 
dan ook van mening dat doorleren en zich verder persoonlijk ontwikkelen hoog op de 
agenda moeten staan van zowel het ICT-bedrijfsleven als de ICT-professional. Het Ngi 
gelooft in het blijven delen van kennis, de organisatie van lezingen, certificering en 
registratie van scholing en het bijhouden van kennis. Kortom, een leven lang leren in de 
ICT. 

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 
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