
WAT GEBEURT ER 
ALLEMAAL IN HET 
HBO EN WO? 

 WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN? 

  

 - Toelatingseisen 

 - Selectie en afschaffing loting 

 - Ontwikkelingen in o.a. sectoren techniek en pabo 

 - Strengere BSA’s 

 - Doorstroming van hbo naar universiteit 

 - Doorstroommasters 

 - Effecten Studiekeuzecheck 

 - Plusdocument 

 - Maatwerkdiploma / flexibilisering examens 

 - Meer aandacht voor Bildung 

 - Grote verschillen in prestaties tussen scholen 

 - Doorstroommonitor 

 - Dilemma’s en stress……. 

 

Gerard Hogendoorn 
Pierre Poell 



TOELATINGSEISEN 

 

Prognose  

 

 - voor niet-NF-opleidingen: weinig formele wijzigingen (dus  

   gewoon profielen) 

 

 - lichte sturing op vakken bij de studiekeuzecheck/matching 

 

 

 



SELECTIE EN 
AFSCHAFFING LOTING 
 
1 

 

 

 

 

Numerus fixus: wat en waarom? 

 

Numerus fixus is (was) bedoeld als instrument om de schaarste aan 
specifieke opleidingsplaatsen te reguleren (dus niet louter selectie) 

 

Numerus fixus: 

 

* wordt opgelegd door de minister óf 

* keuze van de instelling: 

- (te) populaire studie 

- opstapstudie (om via hbo-propedeuse naar de universiteit 

  door te stromen) 

- populair alternatief voor andere fixusopleiding 

- beperkte arbeidsmarkt of tekort aan stageplaatsen 

- onvoldoende deskundige docenten 
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Numerus fixus:  

 

Een van de aanpassingen van de wet Kwaliteit in verscheidenheid:  

van centrale loting naar decentrale selectie. 

 

Past in streven instellingen meer eigen keuzes te laten maken 
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Relevante wetsartikelen: 

 

Art. 7.53 WHW *  ‘Beperking inschrijving op grond van  
                                        beschikbare  onderwijscapaciteit’ (numerus  
     fixus). 
     Vernieuwd artikel per 1 sept. 2017. 
 
Art. 7.26WHW  ‘Aanvullende eisen’. 
     De opleiding kan zelf selecteren maar zonder 
     een numerus fixus (maximum aantal).   
     vb: Internationale achtergrond/internationale 
      oriëntatie (Engelstalige opleidingen), met als 
     kenmerk: ‘International classroom). 
     Geen NF, wel data van 15 januari en 15 april 
 
Rt. 6.7 WHW   Specifiek selectiecriterium. 
     vb: ‘Intensief en kleinschalig onderwijs’  
     (University Colleges) 
 
* Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek 
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- Zowel procedureel als inhoudelijk nog niet alles duidelijk 
  
 (vanaf 2017 universiteiten en hogescholen verantwoordelijk  
 voor plaatsing, geen rol meer voor DUO, proces loopt voor 
 belangrijk deel via Studielink) 
 
- 11 november VSNU-conferentie ‘De loting voorbij’  

 
- Waarschijnlijk veel minder fixusopleidingen vanaf 2017 

 
- Vaststelling fixus voor 1 september; aanpassing tot 1 december 

mogelijk. 
 

- Instroom studiejaar 2016-2017: oude regels 
 

- Instroom studiejaar 2017-2018: nieuwe regels 
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HUIDIGE SITUATIE (=oude regels) 

 

- Nog geldig voor instroom in schooljaar 2016-2017 (aanmelding 

gestart per 1 oktober) 

- Decentrale selectie (DS) is nog onderdeel van centrale loting via 

DUO 

- Student kan slechts voor één fixusopleiding kiezen 

- Keuze voor de instelling: alleen centrale loting of ook DS en 

percentage DS) 

- Beslissing leerling: meedoen aan DS of ‘gokken’ op centrale loting 

(aanmelddatum 15 mei)? 

- Advies aan leerling: Laat je niet afschrikken door de term 

‘selectie’. Doe mee aan de DS, want het is ook een 

studiekeuzecheck/matching!  

 

 

 

 



Aantal fixusopleidingen (hbo+wo) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Opleidingen met (geheel of gedeeltelijk) centrale 
loting 

86 102 144 179 54 

Opleidingen met decentrale selectie 46 80 111 171 160 

Opleidingen met 100% decentrale selectie 14 41 74 145 148 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE (1) 

 

- Geldig voor instroom cursusjaar 2017-2018  

     (aanmelden vanaf 1 oktober 2016) 

- Geen centrale loting meer, 100% DS, direct toelatingsrecht voor 

lotingsklasse A (8 of hoger) vervalt 

- Uiterste aanmelddatum (landelijk): 15 januari 

- Aanmelden voor maximaal twee  fixusopleidingen toegestaan, 

m.u.v. ‘zwaar overschreven opleidingen’ (geneeskunde, 

tandheelkunde, fysiotherapie, mondzorgkunde) 

- Maximaal drie selectieprocedures (≠ drie jaar!) 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE (2) 

 

- Uitslag selectie: 15 april (elke deelnemer krijgt rangnummer; 

rangnummers tot opgegeven capaciteit krijgen 

plaatsingsbewijs)(deze direct geplaatsten: wel studiekeuzecheck!) 

- Als opleiding niet ‘vol’ is, en geen toestemming van OCW krijgt 

voor verlenging aanmeldtermijn: opleiding mag niet meer 

naplaatsen 

- Twee weken tijd om plaatsingsbewijs te accepteren. Niet 

geaccepteerd? Plaatsje vergaan! Volgende op de lijst krijgt 

plaatsingsbewijs enz. 

- Leerling kan in theorie dus meedoen aan twee selecties en na 15 

april definitieve keuze maken. 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE (3) 

 

Te weinig aanmeldingen op 15 januari?  

Opties:  

- Alle aanmelders van vóór 15 januari doen studiekeuzecheck 

(volgens regels instelling) en krijgen allemaal plaatsingsbewijs op 

15 april (indien deelgenomen) óf:   

- tweede deadline (1 mei óf 1 juli), toestemming OC&W nodig! 

Indien daarna wel voldoende aanmeldingen volgt een extra 

selectieronde óf  

- indien nog steeds onvoldoende aanmeldingen: geen extra 

selectieronde, iedereen wordt geplaatst.  

- NB: plaats zonder selectieprocedure: studiekeuzecheck! 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE (4) 

 

Tips (voor leerlingen): 

 

- Eerder beginnen met oriënteren 

 

- Niet terugschrikken voor deelname aan ‘selectie’ 

 

- Proces (van aanmelding tot accepteren plaatsingsbewijs) loopt via 

Studielink én instelling: alle berichten goed in de gaten houden! 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE (5) 

 

Selectiecriteria: 

 

- Tenminste twee verschillende criteria 

 

- Rol school-/examencijfers 

 

- Invulling door opleidingen: verschillend (net als bij 

studiekeuzecheck/matching) 

 

- Veel onderzoek gaande: wat zijn de beste selectiecriteria 

 

- Transparantie vooraf en achteraf 

 

 

 

 

 



ONTWIKKELINGEN IN 
SECTOREN PABO EN 
HBO TECHNIEK 

 

Dit jaar eerste instroom pabo met ‘bijzondere nadere 
vooropleidingseisen’ 

Voor havo en mbo: toetsen aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur en techniek 

Toetsen lopen via Cito 

Vwo’er is vrijgesteld van deze toetsen 

Nog twee jaar extra bijscholing beschikbaar voor mbo’ ers en 
havisten 

 

Instroom gemiddeld 30% lager 

Aandeel mbo van 35% naar circa 25% 

 

 

 



ONTWIKKELINGEN IN 
SECTOREN PABO EN 
HBO TECHNIEK 

 

Conversie in hbo sector techniek afgerond 

 

Aantal opleidingen van circa 65 naar 35 

Meer afstudeerrichtingen 

Toelatingseisen tijdelijk versoepeld 

De verwachting is dat deze de komende jaren weer zullen 
worden verzwaard 

 

 

 

 

 



STRENGERE BSA’S? 

 

-Nu rechterlijke uitspraak over BSA van 60 punten. 

 

-Algemeen beeld: stabiel 

 

 

 



DOORSTROMING VAN 
HBO NAAR 
UNIVERSITEIT 

 

-Steeds selectiever 

-Financiële gevolgen (leenstelsel) 

-Instroom in hbo in 2015 6% lager 

- Deskundig advies nodig in bovenbouw havo en vwo 

 

 

 



DOORSTROOM-
MASTERS 

 

-Géén automatische doorstroom meer van bachelor naar 
master: selectie. 

 

- Zelfs soms al selectie bij eigen opleiding: minimaal een 7  

- gemiddeld voor bachelor, anders geen toegang tot eigen      
master 

 

 

 



EFFECTEN 
STUDIEKEUZECHECK 

- Eerste resultaten komen nu binnen 
 

- Beeld is soms hoopvol 
 

- Verschil tussen doel en effect 
 

- Studiekeuzecheck soms gebruikt als selectiemiddel 
 

- Nog te weinig degelijke onderzoeksresultaten om 
conclusies te trekken 



PLUSDOCUMENT 

- Wat is het Plusdocument?  
  Het plusdocument is een gevalideerde verzamelstaat/inhoudsopgave 
  die weergeeft wat een leerling aan plussen heeft laten zien naast de 
  schoolresultaten (die worden vastgelegd in een diploma met   
  bijbehorende cijferlijst). Het betreft een overzicht van de persoonlijke 
  brede vorming van een leerling. (bron: KPC, 2014) 

- VO-raad maakt landelijk rondje 
 

- Landelijk format? Voorlopig niet 
 

- Voorbeelden Plusdocument beschikbaar? Nee 
 

- Rol bij selectie/instroom ho? Nog onduidelijk 
 

- Welke eisen stellen universiteiten en hogescholen aan 
Plusdocument?  

     Nog geheel onduidelijk 
 
- Exacte inhoud van Plusdocument? Nog onduidelijk 



PLUSDOCUMENT 



MAATWERKDIPLOMA/
FLEXIBILISERING 
EXAMENS 

- VO-raad maakt landelijk rondje 
 

- Op bestuurlijk niveau gesprekken 
 

- Veel verschillen tussen mbo-hbo-wo 
 

- Universiteiten houden in principe vast aan vwo-diploma als 
instroomeis 
 

- Actueel: gisteren motie in Tweede Kamer aangenomen om 
maatwerkdiploma komend schooljaar al mogelijk te maken! 



MEER AANDACHT 
VOOR BILDUNG 

- In strategische agenda OCW duidelijk aangegeven: 
meer aandacht voor zelfontplooiing 
 

- T-shaped professionals 
 

- Minder plofstudenten 
 

- Samenwerking tussen opleidingen binnen instelling, 
maar ook tussen instellingen 
 

- Meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling, ook extra-
curriculair 
 

- Rol van het vo? 
 



GROTE VERSCHILLEN IN 
PRESTATIES TUSSEN 
SCHOLEN/ 
DOORSTROOM-
MONITOR 

- Gevolgen voor instroom? 
 

- Versterking samenwerking vo-ho 
 



DILEMMA’S EN STRESS 

De belangrijkste voorspellers van 
Studiesucces zijn: 

A. cijfers 
B. Motivatie? 
C. Persoonlijkheidskenmerken 

 
 

 

Dilemma: hoge cijfers, of motivatie (cv) en puberteit 




