
Tien jaar institutionele samenwerking UvA-HvA 

De start 

"Over het geheel genomen kan worden gesteld dat de druk van de overheid op studenten om tijdig 

en zonder veel omwegen hun studie te voltooien, is toegenomen." 

Zomaar een citaat uit de notitie UvA-HvA: Institutionele samenwerking van 24 juni 1997 waarin 

Sirnon Korteweg, HvA-voorzitter en ex-krantenman, en Jankarel Gevers, UvA-voorzitter en ex

voorzitter van de HBO-raad, de aanzet gaven voor de intensieve samenwerking van beide 

instellingen. Hun visie was heel sterk ingebed in de bredere maatschappelijke context van de jaren 

negentig en niet alleen in het onderwijs. Internationaal speelde een sterke toename van de 

deelname aan hoger onderwijs (onderwijs voor 18+), waarvoor het ambitieuze doel van 50% hoger 

opgeleiden onder de beroepsbevolking werd gesteld en die tot de geciteerde wens tot 

kostenbeperking leidde. Automatisering leidde tot verschuiving van handwerk naar de bediening van 

machines en computers, en tot complexiteiten die zonder computer ondenkbaar waren. De 

computer maakt dingen niet eenvoudiger maar maakt complexere dingen mogelijk, en het leven stelt 

hogere eisen aan de gecijferdheiden geletterdheid van bijna iedereen dan ooit tevoren. Loyaliteit 

tussen werkgever en werknemer nam af en steeds meer beroepen gingen een opleiding op ho

niveau vragen, steeds meer jongeren dienden hun beroepskwalificatie via het onderwijs te 

verwerven en niet via het bedrijf of ambacht van de ouders of via een leer-werkstelseL De groei van 

de automatisering, de dienstensector en de quartaire sector dreven de toenemende vraag naar 

hogeropgeleiden aan en omdat zich daarin veel traditioneel vrouwelijke beroepen bevinden, steeg 

vooral de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs. 

In het onderwijs zelf was destijds de Bolognaverklaring nieuw, die het hele hoger onderwijs bestreek. 

In Nederland waren beide stelsels (wo en hbo) sinds 1993 onder één wettelijk regime gebracht, de 

WHW, zodat de besturingsmodellen konden convergeren, en in het hbo vonden grote concentraties 

plaats1
. Gevers en Korteweg hielden vast aan het binaire stelsel, maar stelden ook vast dat vanuit de 

maatschappelijke behoefte de scheiding in het binaire stelsel per discipline verschillend kon liggen. 

Tevens brachten zij het belang naar voren van onderzoek als kennisbron voor (ook) het hbo, in een 

tijd dat bedrijven de hogescholen en universiteiten niet alleen zagen als leverancier van adequaat 

geschoolde jongeren maar ook begonnen te zien als bron van kennis- en productontwikkeling. In een 

tijd waar naar het gevoel van velen universiteit en hogeschool nog werelden apart waren, op theorie 

dan wel praktijk gericht, op analyseren dan wel ontwerpen, op schools of zelfstandig leren, was de 

intensieve samenwerking die Korteweg en Gevers voor ogen hadden een strategie voor de lange 

termijn die toen veel opschudding in de sector teweegbracht maar die nu goed verenigbaar is met de 

huidige politiek-bestuurlijke omgeving (het rapport-Veerman). 

Doel van de samenwerking 

De notitie uit 1997 formuleert drie hoofddoelen voor de institutionele samenwerking, letterlijk als 

volgt : 

1 Voordien waren, in 1985, de TH'stot universiteiten omgevormd, zodat de naam hogeschool uitsluitend nog 
beroepsonderwijs betrof, en rond diezelfde tijd is het hbo losgemaakt van het voortgezet onderwijs en als 
onderdeel van het hoger onderwijs erkend. 
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(1) Het tot stand brengen van een situatie waarin studenten van beide instellingen meer 

doorstroommogelijkheden hebben naar opleidingen van de (andere) instelling. Als eerste stap 

zou daartoe het [oriëntatiejaar2
) zo moeten worden uitgebouwd dat het de propedeutische 

fasen van (nagenoeg) alle opleidingen van beide instellingen omvat. Daarnaast moet worden 

gewerkt aan verdergaande professionalisering van de studiekeuze-ondersteuning en verwijzing 

en het versterken van de rol van docenten in dat proces. 

(2) Het aanbieden van nieuwe opleidingen en het innoveren van bestaand onderwijsaanbod in 

reactie op behoeftes in de samenleving en vragen van studenten. Het nieuwe aanbod moet 

gericht zijn op terreinen in de samenleving waar een andere differentiatie dan uitsluitend het 

onderscheid hbo-wo wenselijk is. 

(3) Het realiseren van efficiency- en schaalvoordelen door het bundelen van krachten op het gebied 

van onderwijs- en studentenvoorzieningen in de meest ruime zin, met als doel studenten 

efficiënt en klantgericht te kunnen bedienen, en daarnaast om via kostenreductie meer 

middelen vrij te maken voor het primaire proces. 

Uit de rest van de notitie blijkt nog een aantal andere doelstellingen, waaronder het opzetten van 

post-wo en post-hbo bijscholingstrajecten in relatie tot nieuwe terreinen in de samenleving, de 

benutting van universitair onderzoek als kennisbron in het hbo, het aanscherpen van de binariteit en 

het tegengaan van concurrentie om studenten tussen HvA en UvA. De voor succesvolle 

samenwerking noodzakelijke componenten fysieke nabijheid en gelijksoortige schaal werden minder 

expliciet benoemd, maar werden reeds als gegeven beschouwd. 

In latere documenten komen de doelen steeds in andere, en net iets andere, bewoordingen terug; 

sommige komen ook niet meer terug. Het doorstromingsdoel is vooral gaan focussen op de 

aansluiting van hbo-bachelor op een wo-master en introduceert (in de evaluatie van 2006} de 

benutting van de hbo-minor om die aansluiting te stroomlijnen. Dit in samenhang met het niet 

ontwikkelen van hbo-masters in disciplines waar het wo ze al heeft3
• De gewenste uitbreiding van het 

oriëntatiejaar zien we in latere stukken niet terug. Voor de studieloopbaanbegeleiding zijn "tien 

uitgangspunten" geformuleerd, maar de versterking van de rol van de docent in het studiekeuze

proces is niet over de hele linie van de grond gekomen. 

De ontwikkeling van nieuwe opleidingen in reactie op de behoefte van samenleving en student werd 

in het voornemen uit 2002 nog herhaald en gericht op innovatie en kwaliteitsverhoging met een 

civiel effect, waartoe professionele academies (later Amsterdamse hogescholen genaamd) zouden 

worden opgericht binnen een gemeenschappelijke regeling UHCA4
• Later was dit vervangen door de 

vagere term "zorgvuldig afgestemd aanbod", maar ook de in de tussenevaluatie van 2006 bepleite 

jaarlijkse vaststelling van het totale UvA-HvA opleidingenaanbod heeft geen feitelijke vorm gekregen. 

In enkele disciplines werd de grens van de binariteit voor die discipline wel degelijk met succes 

verkend, denk aan informatica, verpleegkunde, pabo, mondzorg, rechten, urban management, 

sociologie en toegepaste psychologie, maar dit doel werd uitdrukkelijk overgelaten aan de 

ontwikkeling van onderop en kwam daardoor in andere disciplines, waar de vraag even terecht was, 
niet van de grond. In een aantal grote (met name) gamma-opleidingen is de spanning tussen de 

2 destijds rangeerproject genaamd 
3 een verbod dat binnen de HvA het gevoel van overgenomen worden versterkte 
4 afkorting van Universiteit Hogeschool Combinatie Amsterdam 
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studentenaantallen en de behoeften van de wetenschap en de maatschappij alleen maar 

toegenomen. 

De efficiency in onderwijs en studentenvoorzieningen is van meet af aan als doel geformuleerd en 

heeft de HvA-studenten toegang tot de universitaire voorzieningen, zoals UB, Crea en USC, 

opgeleverd. Maar op het belangrijkste winstgebied-de ICT in het onderwijs - begint pas sinds kort 

vordering geboekt te worden. 

De documenten achtereenvolgens lezend, valt op dat de notitie van 1997 vooral redeneerde vanuit 

de samenleving en de student, vanuit de keten dus, en van daaruit daadwerkelijke innovaties 

bepleitte; maar dat gaandeweg steeds meer vanuit de bestaande organisaties, gevestigde 

werkwijzen, het bestaande opleidingenaanbod en de zichzelf regisserende student werd 

geredeneerd. 

Personele unie van de Colleges 

De eerste jaren na de aankondiging van de institutionele samenwerking in 1997 waren geen 

gemakkelijke voor de realisering van het initiatief. Het plotselinge overlijden van Gevers in 1998 en 

het brede verzet in de HvA tegen de bestuursstijl van Korteweg belemmerden een voortvarende 

start. In die tijd werden de ogen gericht op een instellingenfusie, en een wetsvoorstel werd ingediend 

om die mogelijk te maken. Een duidelijk antwoord op de vraag of de doelen ook niet zonder fusie 

bereikt konden worden bleef echter uit. De kritiek was dat een fusie toch niet om de disciplinaire 

structuur van zowel HvA als UvA heen zou kunnen en daarom geen duidelijke meerwaarde voor 

nieuwe initiatieven zou bieden. In beide instellingen werd bovendien gevreesd dat de cultuur

verschillen te groot waren voor een fusie5
. 

Het wetsvoorstel werd echter in 2001 ingetrokken en de Colleges van HvA en UvA namen de draad 

op met het plan van aanpak "Naar een intensieve en blijvende samenwerking" van 25 juni 2002. 

Daarin werd de oprichting van de UHCA beschreven alsmede de personele unie van de Colleges van 

Bestuur en de Raden van Toezicht. De UvA en de HvA zouden blijven bestaan en daartussen zou een 

derde weg worden ingericht, de gemeenschappelijke regeling UHCA, bestaande uit professionele 

academies die zowel met vwo als havo/mbo toegankelijk zouden zijn en waarin nieuwe 

bachelorprogramma's met een beoogd civiel (eind)effect zouden worden ontwikkeld (de HJO werd 

als voorbeeld genoemd). Deze zouden directe doorstroming naar een master mogelijk maken. 

De personele unie van de Colleges is geëffectueerd per 1 september 2003, nadat de minister 

toestemming had gegeven voor uitbreiding van het UvA-College naar vier leden en de HvA-statuten 

waren aangepast. De personele unie van de Raden van Toezicht is, vanwege aarzelingen bij de 

medezeggenschap, slechts in de persoon van de voorzitter gerealiseerd, maar de beide Raden 

hebben sindsdien gezamenlijk vergaderd, gezamenlijk commissies gevormd en in nagenoeg alle 

opzichten als één Raad van Toezicht voor beide instellingen gefunctioneerd. 

Tien jaar personele unie is een goede gelegenheid om de doelen van destijds tegen het licht van de 

ontwikkelingen sindsdien te houden en het beleid voor de komende jaren te bevestigen of bij te 

sturen. 

5 zie ook de in 2004 door bureau Netpanel uitgevoerde nulmeting samenwerking HvA-UvA 
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Twee perioden 

Grofweg kunnen sinds de personele unie twee bestuursperloden worden onderscheiden. In de eerste 

(2003 tot en met 2006) bestond het gezamenlijk College uit UvA-voorzitter Sijbolt Noorda, rector 

Paul van der Heijden, HvA-voorzitter Rob Scheerens en ex-ROC bestuurder Ankie Verlaan. Deze 

periode zag grote veranderingen, waaronder de invoering van de bamastructuur, de start van het 

praktijkgerichte onderzoek in het HBO (aanstelling eerste lectoren), de fusie HvA-HES, de 

ontwikkeling van omvangrijke huisvestingsprojecten van beide instellingen en de reorganisatie van 

de ondersteunende functies en de bedrijfsvoering van de UvA. De HvA had zich- overigens met 

succes- te verdedigen in de Schutte-zaak en diende, ook met succes, haar solvabiliteit tot de eisen 

van de tijd te verhogen. Last butnotleast zagen deze jaren een grote groei van studentenaantallen in 

beide instellingen. Wat de samenwerking betreft, werden inhoudelijke initiatieven van onderop 

gesteund maar niet afgedwongen. Het groots gestarte AmSEB initiatief (economie en bedrijfskunde) 

werd spoedig gestopt om eerst de integratie van HES en HvA zijn beslag te laten krijgen, maar enkele 

andere initiatieven zijn wel succesvol gebleken. Een uitvoerige inventarisatie werd ondernomen van 

de ondersteunende functies van beide instellingen, ten einde van elkaar te leren en schaalvoordelen 

op te sporen, de nauwe samenwerking US-mediatheek is er het meest tastbare resultaat van. Binnen 

de personele unie werd vicevoorzitter Scheerens, de oud-HvA voorzi tter, nog wel bij uitstek gezien 

als de bestuurder belast met de HvA, geassisteerd door de toen nog bestaande maar in 2009 

afgeschafte ambtelijke functie van algemeen directeur HvA. 

In de tweede periode (eind 20066 tot heden) is het College meer in zijn geheel het bestuur van beide 

instellingen. Geruime tijd bestond het daartoe uit drie leden7
, bewust zónder een speciaal met de 

HvA belast lid. Vanaf 2011 is er op aandringen vanuit de Raden van Toezicht weer een vierde lid, met 

de functieaanduiding rector HvA, maar niet met een exclusieve HvA-portefeuille8
• In de tweede 

periode is vooral ingezet op het consequent langs de weg der geleidelijkheid verbeteren van de 

voorwaarden voor intensivering van de samenwerking, mede door gebruik te maken van externe 

kwaliteitsprikkels zoals de instellingsaccreditatie en van retorische middelen zoals deels 

gelijkluidende visies in het instellingsplan. Het besturingsmodel van de HvA is, zoals na de invoering 

van de WHW al door Gevers en Korteweg voorzien, in de loop der jaren ontwikkeld naar dat van een 

universiteit, met integraal verantwoordelijke inhoudelijke domeinvoorzitters en ondersteuning 

vanuit gemeenschappelijke diensten. Die diensten zijn of worden, per stuk, samengevoegd met hun 

UvA-counterpart onder éénhoofdige leiding als middel om verdere doelmatigheid te bevorderen. De 

verhouding centraal-decentraal-dienst, en daarmee de rol van de staf en de inhoud van "integraa l 

management", is in beide instellingen nog niet gelijkvormig maar door de recente vaststelling van de 

notitie Besturingsmodel HvA is daar al wel de basis voor gelegd. De cultuurverschillen tussen beide 

organisaties zijn nog aanzienlijk maar de angst ervoor is vermoedelijk, en zeker op het niveau van 

decanen en domeinvoorzitters en in de diensten, beduidend afgenomen ten opzichte van de 

nulmeting uit 2004. De nadruk op geleidelijkheid, voorwaarden scheppen, verankeren en organisch 

naar elkaar toegroeien die in deze tweede periode is gelegd, heeft wel tot gevolg dat de 

6 Tussen eind augustus 2006 en begin januari 2007 verliep of eindigde de zittingstermijn van alle Collegeleden 
uit de eerste periode. 
7 Vicevoorzitter Pa ui Doop en rector Dymph van den Boom maken sinds oktober 2006 resp. oktober 2007 deel 
uit van het College, voorzitter Karel van der Toorn (september 2006 tot augustus 2011) werd in april 2012 
opgevolgd door louise Gunning. 
8 Van maart 2011 tot november 2012 Jet Bussemaker en vanaf maart 2013 Huib de Jong. 
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samenwerking onderwijs-inhoudelijk nog niet veel intensiever lijkt te zijn geworden, afgezien van de 

succesvolle start van de "universitaire pabo" en de aanstelling van dubbel-benoemde lectoren (UvA

HvA). Nu de UvA tevens de samenwerking met de VU intensiveert, dient gewaakt te worden dat niet 

de indruk ontstaat dat dit ten koste van die met de HvA gaat. Dit gebeurt onder andere door 

projecten onder de vlag van de Amsterdam Academie Alliance (AAA) te entameren. 

In vergelijking tot ontwikkelingen elders in het land kan worden afgezien van de (weer beëindigde) 

samenwerkingenVU-Windesheim en WUR-larenstein, waaraan het kenmerk fysieke nabijheid 

ontbrak. De andere wo-hbo samenwerkingen die op een institutioneel niveau tot stand zijn gekomen 

en ook nadrukkelijk gemeenschappelijke campussen aan het inrichten zijn (Utrecht en Groningen), 

missen het kenmerk dat één College kan worden aangesproken op het dienen van het belang van 

beide instellingen. 

Feitelijke doorstroming 

Op dit punt is het in relatie tot de eerste doelstelling van de samenwerking goed om een overzicht te 

geven van de instroom door de jaren heen van het aantal HvA-studenten naar de UvA, en hun 

studiesucces. Er wordt een overzicht gegeven van zowel de instroom in de bachelor- als de 

masteropleidingen van de UvA. Daarnaast wordt de ontwikkeling van deze groep getoond in relatie 

tot de ontwikkeling van de totale instroom en instroom van andere groepen studenten9. Om de 

cijfers in perspectief te zien is het goed te bedenken dat circa 9% van de HvA-studenten een vwo

vooropleiding heeft. Het is dan ook nooit de bedoeling van de UvA-HvA samenwerking geweest dat 

"veel" of "de meeste" hbo-studenten doorgaan naar het wo; wél dat gedifferentieerde leerwegen 

openstaan die het mogelij k maken dat de student zijn of haar leerweg onderweg bijstuurt, juist ook 

de student die aan het eind van het voortgezet onderwijs twijfelt in zijn of haar keuze. 

Instroom in de bachelor fase 

In 2012 stroomden er 736 studenten in de UvA in met een hbo vooropleiding. Hiervan waren er 335 

(46%) afkomstig van de HvA. De instroom vanuit het hbo bestaat uit 2 groepen: hbo-studenten die na 

het behalen van hun propedeuse naar de UvA komen en hbo-studenten die na het behalen van hun 

bachelorgraad een opleiding aan de UvA willen volgen . Deze laatste groep komt veelal in een 

schakelprogramma terecht, waarin eventuele deficiënties worden weggewerkt. Het succesvol 

afronden van het schakelprogramma geeft toegang tot een universitaire masteropleiding. Beide 

groepen worden gezien als bachelor-instroom. 

Herkomst Bachelors Instroomjaar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

WJO 2.583 2.861 3.137 3.318 3.673 3.936 4.833 5.060 4.846 4.596 

HBO- Ba diploma totaa l 632 800 1.034 1.086 1.238 1.066 1.268 1.189 149 206 

Waarvan HvA- ba diploma 103 143 198 209 268 269 325 289 44 56 

HBO- Prop. diploma 344 402 396 386 379 386 504 518 549 530 

Waarvan HvA - Prop. diploma 58 117 107 105 111 161 215 228 245 277 

Overig 641 681 562 602 584 659 724 694 550 739 

Instroom Ba UvA totaal 4.303 4.887 5.347 5.603 6.142 6.316 7.654 7.750 6.138 6.129 

9 Deze paragraaf is gebaseerd op het UvAdata systeem. Dat systeem bevat niet de omgekeerde cijfers van 
instroom in de HvA door ex UvA studenten, al dan niet na negatief bindend studieadvies. 
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Het indalen van schakelprogramma's in doorstroomprogramma's binnen de hbo-bachelor heeft in 

2011 (toen aparte schakelprogramma's bovend ien fors duurder werden) een duidelijk effect gehad 

op de instroom van hbo-studenten met een hbo-bachelor diploma. Het aantal ging van 1.189 in 2010 

naar 149 in 201110
. 

Het aandeel van de hbo instroom in het totaal aan instroom is redelijk constant. Sinds 2011 is het 

aandeel iets afgenomen door bovengenoemde reden. Binnen de hbo-instroom is het aandeel HvA 

studenten met een propedeuse sinds 2003 ieder jaar toegenomen. In 2012 bestond de hbo-prop 

instroom voor het eerst voor meer dan de helft uit HvA studenten. Ook het aandeel van HvA 

studenten die met een hbo bachelorsgraad instromen is lang groter geworden, maar stagneert in 

2012. 

Aandeel HvA instroom Instroomjaar 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aandeel HvA proe in totaal HBO proe 17% 29% 27% 27% 29% 42% 43% 44% 45% 52% 

Aandeel HvA Ba in totaal HBO Ba 16% 18% 19% 19% 22% 25% 26% 24% 30% 28% 
Aandeel HvA in totale instroom 4% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 5% 5% 

In de navolgende grafiek toont de geïndexeerde ontwikkeling van de instroom goed de toename van 

het aantal HvA studenten die met een propedeusebul de UvA betreden. In de andere groepen valt op 

dat de instroom vanuit de HvA zich slechts licht hoger ontwikkelt dan die uit de rest van het hbo. De 

intensieve samenwerking tussen UvA en HvA heeft dus zeker niet tot gevolg gehad dat een 

exclusieve of prioritaire relatie is ontstaan. 

Ge indexeerde ontwikkeling instroom in bachelor {2003 • 100) 

600 1 

500 ------------------------------------ - UvA Totaal 

400 -vwo 
- HBO 

300 -HBO-prop 

- Hv.A·HBO 

- Hv.A • HBO-prop 

100 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Instroom in de masterfase 
Naast de instroom in de bachelorfase kunnen hbo-studenten ook direct of indirect via een 

schakelprogramma instromen in de masterfase. Hbo-studenten die via een schakelprogramma 

instromen worden gezien als doorstroom vanuit de bachelorfase. Hbo-studenten die direct 

instromen vallen onder externe instroom. 

10 Het SIS vermeldt niet hoeveel studenten zich in plaats daarvan inschreven voor een schakelprogramma dat 
als contractonderwijs wordt aangeboden. 
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Herkomst instroom in de masterfase Instroomjaar 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

WO Doorstroom 187 645 1.040 1.S09 2.009 2.607 2.883 3.103 3.327 3.252 -
WO Elders 18 85 163 260 427 511 S61 832 967 807 

HBO doorstroom (via schakel) 7 28 135 214 317 472 sso 642 619 588 

HBO 63 150 203 87 lOS 126 109 97 164 132 ----
Overig 24 ss 79 8S 112 94 98 132 144 133 

Ni et toegewezen 10 190 323 481 SOS SOS 663 704 909 868 

Totaa I instroom 309 1.153 1.943 2.636 3.475 4.315 4 .864 5.510 6.130 S.780 

Totaa I instroom vanuit HBO 70 178 338 301 422 598 659 739 783 720 

In 2011 is er nog geen effect te zien van de maatregelen met betrekking tot de schakelprogramma's. 

Dit zou vanaf 2012 wel zichtbaar moeten zijn. Het aandeel HvA studenten dat via een 

schakelprogramma aan een masteropleiding begon nam tot 2010 toe t.o.v. overige hbo-studenten 

die via een schakelprogramma kwamen. Het aandeel van HvA-studenten binnen de hbo directe 

instroom lijkt de laatste jaren iets af te nemen. 

Aandeel HvA in masterinstroom Instroomjaar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HvA via schakei 3 34 48 56 103 125 175 201 183 

%HvAvia scha kel van HBO via schakel 11% 25% 22% 18% 22% 23% 27% 32% 31% 

HvAdirect 44 36 25 35 45 44 38 63 46 

% HvA direct van HBO di reet 29% 18% 29% 33% 36% 40% 39% 38% 35% 

% HvA via schakel van totale instroom 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 

% HvA direct van totale instroom 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Uit de indexering van de ontwikkeling van de masterinstroom blijkt dat de instroom in de master via 

een schakelprogramma vanuit de HvA veel sterker steeg dan vanuit andere vooropleidingen (maar 

vanaf 2011 een daling te zien gaf als gevolg van de prijsverhoging van de schakelprogramma's). 

lndexerlns ontwikkelins instroom masterfase (2006 = 100) 
400 

:: - ------- - -~ ~ Totaal Vla-ln5troorr 

Z -wo Ooorstroon 

250 7 WO Elcers 

200 ~ 7 ./': ~ -::~:~~:oom(v~schèkel) 
150 ~~ =-HvA-VIilSChakel 

~ --HvA -d1rea 
100 - --- -

50 ----------

o --
2006 2007 2006 2005 2010 

----, 
2011 

Studiesucces van ex-UvA-studenten in de UvA 
Op grond van statistische rendementscijfers gaf de UvA er de voorkeur aan dat hbo-studenten eerst 

hun hbo afmaken en dan naar het wo overstappen, in plaats van direct na de hbo-propedeuse over 

te stappen naar het wo, ook al is dat wettelijk wel toegestaan. Hierboven zagen we dat de instroom 

vanuit andere hbo-instellingen afnam, terwijl die vanuit de HvA juist navenant toenam, een duidelijk 
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succes van het beleid dat zich richtte op optimalisatie van de leerweg van elke student. Het 

studiesucces van de hbo-propedeuse studenten is de afgelopen jaren sterk naar dat van de directe 

vwo-studenten toegegroeid, zoals onderstaande grafieken tonen. 

Bachelorrendement na 4 jaar 
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De navolgende grafieken geven een analyse van het masterrendement van de HvA instroom aan de 

UvA. Het rendement wordt vergeleken met het rendement andere hbo- instroom en instroom vanuit 

het wo. Om een goede vergelijking te kunnen maken, is er een analyse gemaakt van de rendementen 

van voltijdstudenten die in de periode 2006 tot 2011 aan een 1-jarige masteropleiding begonnen. 

Over het algemeen halen studenten die direct vanaf de HvA instromen, dus zonder eerst een 

schakelprogramma gevolgd te hebben, vaker hun mastergraad dan overige hbo studenten, al zijn 

voor de meeste cohorten de verschillen klein. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Percentage diploma behaald per cohort 
Directe instroom 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

• HBO- direct 
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Ook bij hbo instroom via een schakelprogramma halen HvA-studenten een iets hoger rendement dan 

instroom vanuit andere hbo-instellingen. Het rendement van instroom via een schakelprogramma lag 

tot 2009 hoger dan het rendement van directe instroom uit het hbo. Vanaf 2010 lijkt dit verschil 

verdwenen te zijn. 
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Vanaf 2007 ligt de uitval van de directe HvA-instroom in de master lager dan de uitval van de 

instroom uit overige hbo-instellingen. Vanaf 2008 ligt de uitval zelfs lager dan de uitval van studenten 

met een wo-vooropleiding. 

Percentage uitval per cohort 
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De uitval van hbo-studenten die via een schakelprogramma toegang tot een masteropleiding hebben 

gekregen ligt met uitzondering van 2011 altijd lager dan van de studenten die instromen met een 

wo-diploma. Het verschil tussen HvA-studenten en studenten uit andere hbo-instellingen is hier 

klein. Vanaf 2008 is de uitval onder HvA-studenten kleiner dan die onder andere hbo-studenten. 

20% 

15% 

10% 

S% 

0% 

Percentage uitval per cohort 
Instroom via schakelprogramma 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

versie 1.0-9 september 2013 

• HBO- Schakel 

• HvA- Schakel 

wo 

Pagina 9 



Tien jaar institutionele samenwerking UvA-HvA 

Onderwijsgebonden onderzoek 
Sinds 2001 kent het hbo lectoren en behoren onderzoek "gericht op de beroepspraktijk" en 

kennisoverdracht aan de maatschappij tot de wettelijke taken van het hbo (artikel1.3 WHW). 

Hoewel zeer in overeenstemming met de internationale positie van het hoger beroepsonderwijs en 

de visie van Korteweg en Gevers dat onderzoek ook de kennisbron voor het hbo dient te zijn, heeft 

deze ontwikkeling de spanning tussen de hbo- en de wo-wereld landelijk wel opgevoerd, en de 

universiteiten tot de verdediging van hun vermeende alleenrechten (op masteropleidingen en 

onderzoek) aangezet in plaats van tot de exploitatie van de nieuwe situatie. Die situatie lijkt, met de 

recente gelijkstelling in titulatuur, langzamerhand wel aanvaard maar heeft ook de samenwerking 

HvA-UvA in de begintijd niet ongemoeid gelaten, zoals niet meer actief betrokkenen gaarne 

tegenover de buitenwereld willen bevestigen. 

In de wo-hbo samenwerking spelen twee vormen van onderzoekssamenwerking een rol: 

• de opzet van promotietrajecten waarin de hogeschool het opleidingsniveau van haar docenten 

bevordert, met afspraken over het pre-PhD traject, de opname in de graduate school en de 

facilitering vanuit de universiteit (ook budgettair); en 

• de samenwerking op project- of programmaniveau. die onder meer vorm krijgt door 

dubbelbenoemingen van lectoren als uhd of hoogleraar aan de universiteit en door de druk die 

de landelijke valorisatie-agenda neerlegt (zoals topsectorenbeleid en AEB-beleid, specifieke 

praktijkgerichte fondsen bij ZonMW en de nieuwe loten aan de NWO-stam, de regieorganen 

Stichting Innovatie Alliantie en Onderzoek voor Onderwijs). 

Intussen heeft de HvA in haar begroting (2013) een onderzoeksbudget van 6 miljoen euro (de in de 

lumpsum ingedaalde zg. $KO-gelden) gevoteerd, naast een geraamde opbrengst van 10 miljoen aan 

onderzoeksinkomsten van derden. Onlangs werd het Convenant Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SlA ondertekend. Daarmee richten OCW, NWO en de HBO-partners in de 

Stichting Innovatie Alliantie een regieorgaan voor het praktijkgericht onderzoek op. Op basis van de 

genoemde middelen opereren thans circa 40 lectoren. In verhouding tot de wettelijke opgave en de 

visie op onderzoek als kennisbron in het onderwijs zijn dit zonder meer bescheiden bedragen, maar 

uit de jaarverslagen van de lectoraten blijkt dat een toenemend aantal docenten participeert in het 

onderzoek en een toenemend aantal studenten betrokken is bij de uitvoering van projecten. 

Aan de andere kant heeft de UvA in haar onderzoeksbeleid (180 miljoen eerste geldstroom en 140 

miljoen tweede en derde geldstroom11
) als beleid om het aandeel van de geselecteerde 18 

zwaartepunten daarin tot 50% van de eerste geldstroom op te voeren. De motivering achter de 

ándere 50% kan niet anders zijn dan dat die bestemd zijn voor enabling onderzoek (zoals wiskunde 

en informatica) en onderwijsgebonden onderzoek, om als kennisbron voor dat onderwijs te dienen 

en om docenten een bij hun onderwijstaak passende onderzoekstijd te gunnen. Het 

budgetallocatiemodel legde die relatie tussen 2006 en 2009 bij 50% (1 dag onderzoek op 2 dagen 

onderwijs), maar sindsdien overeenkomstig het rijksbijdragemodel slechts op een heellaag niveau 

van circa 15%. Vanzelfsprekend weten HvA- en UvA-onderzoekers elkaar op individuele basis, 

11 inclusief AMR BV 
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projectgericht, te vinden. Een elkaar versterkende beleidsmatige visie op het onderwijsgebonden en 

praktijkgericht onderzoek is echter nog niet geformuleerd. 

De regio 
Uit de review die de OECD begin 2010 heeft uitgevoerd over de rol van het hoger onderwijs in de 

stedelijke ontwikkeling, komt naar voren dat er in Amsterdam een bindende visie ontbreekt en dat er 

geen goede wederzijdse match van vraag en aanbod is tussen de kennisinstellingen en de bedrijven 

en organisaties in de stad. Dit rapport heeft geleid tot de oprichting van de Amsterdam Economie 

Board, waarin de gemeente, bedrijfsleven, HvA-UvA en de VU werken aan een beter wederzijds 

profijt. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde in 2012 een vergelijkende studie van 

sterkten en zwakten van stedelijke regio's in Europa (getiteld De internationale concurrentiepositie 

van de topsectoren), waaruit naar voren kwam dat de omvang van hoger onderwijs en wetenschap 

de voornaamste indicator is waarop Amsterdam voorligt op de gemiddelde concurrentie. De 

samenwerking in de metropoolregio is bij uitstek een gebied waarop de HvA-UvA samenwerking 

voordelen kan opleveren, zoals ook elders in Nederland de ervaring is dat de instellingen van wo en 

hbo elkaar in de kennisvalorisatie vinden. Onderstaande tabel toont enkele opvallende verschillen 

tussen HvA en UvA die dit onderstrepen. De gegevens komen uit een enquête van begin 2013 onder 

de 600 hoogleraren en uhd's van de UvA en de 100 lectoren en academisch management van de 

HvA12
• 

HvA UvA 

Have you ever worked in a non-academie sector? 80% 50% 

Over the past 3 years, have you worked in collaboration at regionallevel? 50% 20% 

At national/international level? 50% 80% 

Has the amount of timespent on col laboration increased over the past 3 years? 75% 45% 

Did you feel encouraged to develop collaborative relationships? 75% 50% 

Were the activities you have been involved in aligned to the specific economie, 75% 50% 

social or cultural needs of your region? 

Do you (or your unit) have specific goals and targetsforthese activities? 40% 20% 

In your experience, have your actlvities which contributed to the institutien's public 30% 15% 

good mission been valued as much as your teaching and research activities? 

Wh en designing teaching program mes, are the future needs of the regio na I 60% 20% 

economy taken into account? 

Niet alleen werkt de HvA verhoudingsgewijs meer met stedelijke en regionale partijen samen, dit 

geldt des te sterker voor de grotere bedrijven. Van meer samenwerking en grensvervaging tussen het 

onderwijsgebonden en praktijkgericht onderzoek van UvA en HvA mag daarom ook een positieve 

uitstraling op de impact van de instellingen voor de stad en op de effectiviteit van de Amsterdam 

Economie Board en zijn zeven specifieke economische clusters worden verwacht. 

Gezamenlijke diensten 
De uitvoerige analyse van de ondersteunende functies die in 2000 was gemaakt en in 2003 

geactualiseerd, heeft vooral de wederzijdse bekendheid vergroot. De hoofden van de 

12 respons in de HvA was 50%, in de UvA 30%; vergelijkende enquête door Newcastle University 
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universiteitsbibliotheek en de HvA mediatheek hebben elkaar daar gevonden en een actieve 

samenwerking opgebouwd en er is een gezamenlijke inkoopfunctie opgebouwd. Voor de andere 

domeinen geldt dat het in die fase bij snuffelen en incidentele projecten is gebleven. De belangrijkste 

obstakels waren: 

• een totaal verschillende organisatievorm, 

• grote verschillen in welke taken centraal en welke decentraal werden uitgevoerd, 

• grote verschillen in service level niveaus, 

• en het ontbreken van duidelijke kaders voor de ontwikkelingsrichting. 

In de HvA waren de meeste diensten onderdeel van één eenheid ITV, in de UvA bestonden aparte 

diensten onder de secretaris naast evenveel ondersteunende functies in de faculteiten zelf. De 

machtsverhoudingen tussen ITV en opleidingen lagen fors anders dan die in de UvA tussen 

faculteiten en diensten. De conclusies van de inventarisatie zijn in de UvA mede betrokken bij de 

reorganisatie diensten van 2004-2005. In de tweede periode is stelselmatig gewerkt aan 

convergentie, onder meer door opsplitsing van ITV min of meer naar het onderscheid in UvA 

diensten. Na enige tijd heeft dit geleid tot het besluit (in 2009} om de gelijksoortige diensten samen 

te voegen en om dit te doen door ze eerst onder één directeur te plaatsen, met de opdracht om de 

samenwerking en harmonisatie van service levels vorm te geven door verbetering en stroomlijning 

van processen. Intussen is dit besluit voor de Universiteits-en Hogeschool bibliotheek, het 

Administratief Centrum, Facility Services en ICT genomen en uitgevoerd; voor studentenzaken is het 

onlangs genomen maar nog niet uitgevoerd. De taken op het gebied van communicatie (marketing 

en werving} zijn buiten deze besluitvorming gebleven. 

Het benoemen van één directeur is de eerste stap tot het geleidelijk in elkaar schuiven van de 

organisatie van een dienst tot een gemeenschappelijke service unit en daarmee tot het oogsten van 

efficiencywinst. Twee noodzakelijke voorwaarden moeten als eerste worden vervuld. De eerste is het 

gelijktrekken van processen, zodat uitwisselbaarheid van personeel ontstaat en met één 

automatiseringssysteem kan worden gewerkt. Dit ligt binnen de macht van de directeur, waarbij 

wordt opgemerkt dat gelijktrekken van processen niet uitsluit dat twee of drie service niveaus 

worden aangeboden. De tweede voorwaarde is het gelijktrekken van de bekostiging, dat wil zeggen 

van de prijs van de dienstverlening. De UvA is intussen gewend aan het afrekenen van diensten 

volgens een p maal q formule (prijs maal afgenomen hoeveelheid}, waarbij prijswijzigingen worden 

afgeleid van gewenste wijzigingen in service level. In de HvA worden de diensten nog centraal 

gebudgetteerd, hetgeen omgekeerd leidt tot het aanpassen van service levels aan de middelen die 

de HvA voor de taak overheeft. Dit verschil belet de diensten nu om de samenvoeging af te maken, 

maar dient op centraal niveau te worden opgelost. 

Voorlopige conclusie 
De oorspronkelijke visie van Gevers en Korteweg is door alle veranderingen en gebeurtenissen in de 

externe omgeving heen onverkort actueel gebleven. Afgezet daartegen kan over de drie hoofddoelen 

worden gezegd: 
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(1) De doorstroming van HvA naar UvA heeft duidelijk geprofiteerd, maar niet exclusief en 

aanvankelijk meer via schakelprogramma's (deficiëntieprogramma's) dan via directe doorstroom 

zoals voor ogen stond. 

(2) De ontwikkeling van het opleidingenaanbod is, enkele concrete successen daargelaten, niet 

systematisch vanuit de ketengedachte opgepakt maar veeleer vanuit het bestaande aanbod en 

van onderop. Er zijn geen gezamenlijke visies op de behoefte van de sa menieving en geen nieuwe 

directievormen voor ontwikkeld, zoals met de UHCA was beoogd. 

(3) Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de organisaties geleidelijk sterk naar elkaar toegegroeid en 

ook in bedrijfscultuur. Door verschillen in besturingsmodel (rol van de staf) en in toedelingsmodel 

van kosten en budget weg te nemen, kunnen de voordelen beter benut worden. 

Op het gebied van life long learning zijn weinig gezamenlijke successen gerea liseerd. Het initiatief om 

alle aanbod voor de onderwijssector (initiële en zijinstromers lerarenopleidingen) samen te brengen 

in een AIOO (instituut voor onderwijs en opvoeding) is bijvoorbeeld niet van de grond gekomen. De 

adviescommissie voor de instellingsaccreditatie van de UvA wijdt er een aanbeveling aan. Op 

onderzoeksgebied worstelt de UvA met de vraag waar het aanmerkelijke deel van haar eerste 

geldstroom onderzoeksgeld mag of moet worden ingezet dat niet voor haar zwaartepunten bestemd 

is; in de HvA is met een zeer gering bedrag aan eerste geldstroom een tot nu toe versnipperd palet 

aan lectoraten opgezet. Het antwoord van Gevers en Korteweg, het onderzoek aan HvA én UvA zien 

als kennisbron voor al hun onderwijs, roept om een meer gezamenlijke visie op het onderwijs

gebonden en praktijkgericht onderzoek in beide instellingen, waarvan bovendien een positieve 

uitstraling op de AEB-samenwerking mag worden verwacht. 

In het algemeen is de afgelopen tien jaar, en zeker de tweede periode daarin, zeer stelselmatig 

gewerkt aan de voorwaarden voor intensieve samenwerking, zodanig dat voltooiing daarvan in 

wellicht nog twee tot drie jaar binnen bereik is, maar inhoudelijke resultaten zijn nog sterk 

afhankelijk zijn geweest van de voortdurende inzet van individuele personen en de mate waarin zij 

elkaar al dan niet konden vinden . Vergelijk bijvoorbeeld de moeizame opzet van de arrangementen 

rondom de universitaire pabo, waarvan het op papier krijgen van heldere afspraken jaren duurde, 

met de vlotte totstandkoming, dit voorjaar, van een gezamenlijke propositie op de gemeentelijke 

tender Amsterdam Metropolitan Solutions. Voor voortzetting en uitbouw van de institutionele 

samenwerking in de geest van Korteweg en Gevers staan de lichten echter op groen. 
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