
 

Aarlenstraat 22 

1050 Brussel België   

+32 (0)2 511 50 40 

 
 
 
 
 

Beroepsonderwijs en innovatie 
Een quickscan van de rol van beroepsonderwijs in het 

innovatiebeleid in acht Europese landen 

 

 

 

 

 

 

 

Door Gosse Vuijk 

in opdracht van Platform Bèta Techniek 

 



 

   

Inhoudsopgave 

Inleiding    3 

Denemarken    4 

Duitsland    6 

Estland     8 

Finland     10 

Frankrijk    12 

Noorwegen    14 

Oostenrijk    16 

Verenigd Koninkrijk   17 

Conclusie    19 

 



 

 

 

Beroepsonderwijs en Innovatie: Een quickscan van acht Europese landen 

 

     
3 

Inleiding 

In een innovatieve economie is het essentieel dat de hele kennisdriehoek samenwerkt om de 
innovatiekracht zo groot mogelijk te maken. De Centra voor Innovatief Vakmanschap en de 
Centres of Expertise proberen dit te realiseren en richten zich daarbij vooral op de onderwijs-
innovatiepoot van de kennisdriehoek. De Centra vervullen een rol in beide richtingen van de 
poot. Aan de ene kant vergroten ze de innovatiekracht van de Nederlandse economie. De 
Centra zorgen er voor dat de betrokken bedrijven toegang hebben tot goed gekwalificeerd 
personeel. Ook bieden de Centra uitvoeringscapaciteit en state-of-the-art kennis aan de 
deelnemende bedrijven. Aan de andere kant stellen de Centra de betrokken 
onderwijsinstelling in staat om cutting-edge onderwijs te geven. Dit is wederom gebaseerd op 
de beschikbaarheid van de nieuwste kennis. Maar ook de aanwezigheid van praktijkervaring, 
door de betrokkenheid van bedrijven, geeft de Centra de mogelijkheid om excellent en up-to-
date beroepsonderwijs aan te bieden. 

Om de bijdrage aan de onderwijs-innovatiepoot nog verder te vergroten, zijn de Centra 

benieuwd hoe in andere landen het beroepsonderwijs haar plek vindt in deze poot. Hoe wordt 

het beroepsonderwijs betrokken in de innovatieketen in andere Europese landen? En snijdt 

het mes daar ook aan twee kanten? 

Voorliggend rapport is het resultaat van de eerste stap om deze vragen te beantwoorden: een 
quickscan van de rol die het beroepsonderwijs heeft in het innovatiebeleid van acht Europese 
landen. De acht landen zijn: 
 

1. Denemarken 
2. Duitsland 
3. Estland 
4. Finland 
5. Frankrijk 
6. Noorwegen 
7. Oostenrijk 
8. Verenigd Koninkrijk 

 
Voor elk land zijn minstens drie rapporten over het innovatie- of beroepsonderwijsbeleid 
bekeken. De rapporten zijn doorzocht op basis van een aantal zoektermen. Dit rapport bevat 
een samenvatting van de resultaten per land. Ook bevat het rapport voor elk land een 
beschrijving van het beroepsonderwijs en welke organen er betrokken zijn bij het 
innovatiebeleid. In de conclusie wordt besproken worden wat de volgende stap zou moeten 
zijn om de bovengenoemde vragen te beantwoorden. In de conclusie zullen ook een aantal 
trends op het gebied van onderwijs en innovatie in Europa aan het bod komen. 
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Denemarken 

Onderwijssysteem1 

In Denemarken valt de equivalent van het Nederlandse MBO nog onder het secundaire 

onderwijs. Het secundaire onderwijs in Denemarken bestaat uit drie varianten. Een daarvan 

heet het Ehrvervsuddannelser en deze programma’s are vergelijkbaar met MBO-niveau’s 2-4 

(EQF 2-4). Het hoger beroepsonderwijs is ondergebracht bij twee typen onderwijsinstellingen: 

Erhvervsakademi (EQF 5) en Professionshøjskole. De Erhvervsakademi-programma’s duren 

twee jaar. Op de Professionshøjskole (EQF 6) worden programma’s van ongeveer vier jaar 

aangeboden in vijf vakgebieden: bouwkunde, onderwijs, sociale dienstverlening, zorg en de 

kunsten. Het Ministerie voor Kinderen, Onderwijs en Gendergelijkheid is in Denemarken 

verantwoordelijk voor het onderwijs. Opvallend in Denemarken is de hoge participatiecijfers 

in het volwassenonderwijs. In 2013 lag het participatieniveau op de verschillende 

onderwijsniveaus ongeveer 20 procentpunten hoger dan het Europese gemiddelde. 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid2 

Hoofdverantwoordelijke voor het innovatiebeleid is het Ministerie van Wetenschap, Innovatie 

en Hoger Onderwijs. Het Ministerie voor Bedrijven en Groei heeft ook een belangrijke rol bij 

bedrijfsontwikkeling. Zo hebben ook andere sectorale ministeries een ondersteunende rol. Er 

zijn een aantal uitvoerende agentschappen die het beleid uitvoeren, onder andere zijn dat 

organen die onderzoek en innovatie in verschillende fasen van de innovatieketen financieren 

zoals de Fonden for Velfærdsteknologi (Public Welfare Technology Foundation). Ook heeft er 

een Vocational Education Committee in 2013 een aantal voorstellen gedaan over hoe het 

beroepsonderwijs meer kan bijdragen aan de ontwikkeling van de innovatie- en 

ondernemerscapaciteiten van leerlingen. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

In 2012 publiceerde Denemarken haar innovatiestrategie voor de lange termijn ‘Denmark; 

Nation of Solutions’. Een van de drie hoofdlijnen van de strategie is ‘Education is to increase 

the  innovation capacity’. Een van de belangrijkste maatregelen binnen deze hoofdlijn is het 

ontwikkelen van een model voor ‘societal innovation partnerships’. Er worden vier pilots 

beschreven die in 2013 van start zouden gaan. In de beschrijving van twee van deze pilots 

worden ‘knowledge institutions’ genoemd als deelnemende partijen. Dit lijkt niet een 

verwijzing naar het beroepsonderwijs, maar vanwege de vorm kan het alsnog interessant zijn 

om naar te kijken, want het kan over HBO-achtige instellingen gaan. 

In de strategie wordt ook gesteld dat onderwijs een centrale rol speelt bij het betrekken van 

werknemers bij het innovatieproces. Werknemers moeten via verschillende wegen hun 

vaardigheden kunnen verbeteren. 

                                                           
1 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-denmark.pdf (18-11-2015) 
2 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-denmark-2013 (18-11-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-denmark.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-denmark-2013
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Ook wordt er in de strategie beschreven dat de regering €5,3 miljoen heeft geïnvesteerd in 

projecten waarin publieke en private organisaties samenwerkten met bijvoorbeeld 

Professionshøjskole om specifieke praktische problemen op te lossen. Het is een expliciet doel 

van deze projecten om de innovatievaardigheden van de studenten te ontwikkelen en om bij 

te dragen aan het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s. Verder bestaat er een Danish 

Foundation for Entrepreneurship met als rol om het inbedden van innovatie en 

ondernemerschap in het onderwijs te ondersteunen. 

Publiek-private samenwerking wordt steeds vaker een voorwaarde voor financiering in 

Denemarken, bijvoorbeeld het Business Innovation Fund richt zich op PPS’en. 
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Duitsland 

Onderwijssysteem3 

In Duitsland heeft de federale overheid maar een beperkte invloed op het onderwijsbeleid. 

Het zet een framework op maar de Länder vullen het specifiek in en hebben daarbij veel 

vrijheid. De structuur die hier beschreven wordt, is van toepassing op heel Duitsland maar er 

kan licht van afgeweken worden door de Länder. 

Duitsland heeft een duaal onderwijssysteem bestaande uit wetenschappelijk georiënteerd 

onderwijs en beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs wordt voor dit onderzoek relevant 

vanaf de Fachhochschule. Op de Fachhochschule zijn er twee vergelijkbare soorten 

programma’s. De eerste soort leidt naar een bachelor-diploma en de tweede leidt naar het 

Diplom (niet te verwarren met het gelijknamige diploma van de Wissenschaftliche 

Hochschule). In Diplom-programma’s is het verplicht om een stage te lopen. De soorten zijn 

allebei vergelijkbaar met een HBO-bachelor (EQF 6).  

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid4 

Het innovatiebeleid is ingewikkeld in Duitsland omdat het gedeeltelijk bij de federale overheid 

ligt en gedeeltelijk bij de Länder. Verder is het onderzoeksbeleid voornamelijk bij de Länder 

belegd maar in 2014 heeft er een constitutionele verandering plaatsgevonden waardoor nu 

ook de federale overheid onderzoek aan universiteiten mag financieren. Veel van het publiek 

gefinancierde onderzoek wordt ook gedaan door onderzoeksinstituten die niet aan een 

universiteit verbonden zijn, zoals het Max Planck Gesellschaft en de Fraunhofer Stiftung. In de 

federale overheid is het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek verantwoordelijk voor het 

onderzoeksbeleid. Daarbij is het Ministerie van Economie en Energie betrokken bij een aantal 

delen van het technologie- en innovatiebeleid. De federale overheid en de Länder werken 

regelmatig samen in meerjarige programma’s die vaak raken aan innovatie- en 

onderzoeksbeleid, zoals het Pact for Research and Innovation. De publieke financiering van 

fundamenteel onderzoek wordt georganiseerd door de German Science Foundation.  

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

Centraal in de rol van het beroepsonderwijs in het Duitse innovatiesysteem is de realisatie dat 

een ‘essentiële basis’ is voor het innovatieve succes van Duitsland. Dat is een boodschap die 

door alle drie bekeken documenten loopt. Daarbij zijn twee grote lijnen in het beleid die 

gevolg geven aan deze realisatie. Aan de ene kant wordt er sterk ingezet op het terug halen 

van mensen die buiten de arbeidsmarkt staan; jongeren die zonder diploma school hebben 

verlaten of andere werkelozen. Hierbij is vooral het programma JobStarter belangrijk. Het 

heeft verschillende onderdelen die gericht zijn op verschillende groepen, maar allemaal zijn 

ze er op gericht om mensen via (vervolg)training aan de slag te helpen of verder te helpen in 

hun carrière. Aan de andere kant wordt er ingezet op het gelijk trekken van de status van het 

                                                           
3 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-germany.pdf (18-12-2015) 
4 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Germany/country-report (18-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-germany.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Germany/country-report
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beroepsonderwijs met de status van het academisch onderwijs. Om dat te bereiken wordt er 

aan gewerkt om, bijvoorbeeld op Fachhochschulen, meer flexibele opleidingen te realiseren 

waarbij beroepsonderwijs en academisch onderwijs gecombineerd wordt. Een ander 

voorbeeld is JobStarter Plus, dat zich op mensen die de universiteit verlaten hebben zonder 

diploma en probeert hen aan het MKB te koppelen waar ze training kunnen krijgen om 

vervolgens aan de slag te gaan.  
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Estland 

Onderwijssysteem5 

Het beroepsonderwijs in Estland volgt op negen jaar verplicht primaire (en lager secundair) 

onderwijs. In het secundair beroepsonderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen 

programma’s met algemeen onderwijs en zonder algemeen onderwijs. De programma’s 

zonder algemeen onderwijs duren één tot twee-en-een-half jaar (Lõputunnistus põhihariduse 

baasil kutseõppe läbimise kohta). Deze programma’s zijn vergelijkbaar met MBO-niveau’s 

twee en drie in Nederland (EQF 2-3). De programma’s waar wel algemeen onderwijs in zit 

(Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta), duren minstens drie jaar 

(waarvan minstens een jaar wordt besteed aan algemeen onderwijs). Deze programma’s zijn 

vergelijkbaar met MBO-niveau’s twee, drie en vier (EQF 2-4). Daarna is er nog het hoger 

beroepsonderwijs (Rakenduskõrgkool). Dit is toegankelijk met een MBO-diploma (met 

algemeen onderwijs) en met een diploma verglijkbaar met een Nederlands VWO-diploma 

(EQF 4). Deze programma’s duren drie tot vier jaar en leveren een diploma op vergelijkbaar 

met een Nederlandse HBO-bachelor (EQF 6). Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap is 

verantwoordelijk voor het onderwijs in Estland. 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid6 

In Estland hebben het Ministerie van Economische Zaken (MEZ) en het Ministerie van 

Onderwijs en Onderzoek (MOO) de lead bij het innovatiebeleid. Echter, alle ministeries zijn 

verantwoordelijk voor het organiseren, evalueren en financieren van het onderzoek in hun 

sector. Ook formuleert elk ministerie een R&D-programma voor hun eigen sector en zijn ze 

verantwoordelijk voor de implementatie daarvan. De twee leidende ministeries hebben 

daarbovenop nog extra verantwoordelijkheden die logische volgen uit hun portfolio. Het MEZ 

verantwoordelijk voor het innovatiebeleid en praktijkgericht onderzoek. Het MOO is 

verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsbeleid, en voor de publieke 

onderzoeksinstellingen. De leidende ministeries worden ondersteund door verschillende 

organen. Het MOO wordt geadviseerd door de Research Policy Committee en de Research 

Competence Council. Ook heeft het ministerie twee uitvoerende organen: de Estonian 

Research Council (verantwoordelijk voor nationale activiteiten) en de Archimedes Foundation 

(verantwoordelijk voor de ERA). Het MEZ wordt geadviseerd door de Innovation Policy 

Committee. De uitvoerende organen van MEZ zijn Enterprise Estonia Foundation en KredEx. 

Beiden ondersteunen de private sector om de innovatiekracht te versterken. Daarnaast zijn 

er nog een aantal organen die niet direct onder deze twee ministeries vallen. Ten eerste de 

Research and Development Council die direct de regering adviseert. Ten tweede, het 

Development Fund dat is opgezet door het parlement om de economie te moderniseren. Ten 

                                                           
5 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-estonia.pdf (9-12-2015) 
6 
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0516.pdf 
(9-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-estonia.pdf
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0516.pdf
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derde is er de stichting INNOVE die zich voornamelijk inzet voor het leven-lang-lerenbeleid, 

maar zich sinds 2012 ook bezig houdt met de implementatie van het beleid op primair, 

secundair en beroepsonderwijs. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

Het innovatiebeleid van Estland lijkt er voornamelijk opgericht om de economie te 

moderniseren en de vaardigheden van de beroepsbevolking daarop te laten aansluiten. Het 

beroepsonderwijs wordt dan ook vooral betrokken in de innovatieketen als middel om de 

vaardigheden van de beroepsbevolking te ontwikkelen. De inzet op een leven lang leren van 

INNOVE is hierin een belangrijke schakel. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van vaardigheden in ondernemerschap. In de innovatiestrategie ‘Knowledge-

Based Estonia’ wordt dan ook expliciet aangegeven dat die strategie sterk verbonden is met 

de strategieën voor LLL en Entrepreneurship Growth. Zo werd de wet op volwassenonderwijs 

in 2014 heroverwogen omdat het recht van volwassenen om gedurende hun hele leven 

toegang te hebben tot onderwijs te versterken. Dit gebeurt in het kader van het ontwikkelen 

van de vaardigheden van de bevolking om zo de innovatieve economie van goede 

arbeidskrachten te voorzien. Voor het versterken van de ondernemersvaardigheden moet er 

volgens de strategie meer samengewerkt worden met ondernemingen. Die zouden onderwijs 

in de klas kunnen verzorgen en mogelijkheden bieden om in de praktijk te leren. Estland heeft 

al langere tijd een clusterprogramma’s waarin de private sector samenwerkt met 

onderzoeksinstellingen om innovatie te stimuleren. Daarin lijkt alleen geen rol weggelegd 

voor het beroepsonderwijs.  
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Finland 

Onderwijssysteem7 

In Finland begint het beroepsonderwijs pas na de eerste negen jaar van verplicht onderwijs. 

Daarna gaan studenten verder om hun Studentexamenbevis (vergelijkbaar met een VWO-

diploma op EQF-niveau 4) of om hun Yrkesinriktad grundexamen (vergelijkbaar met een 

MBO2, -3 of -4 diploma (EQF niveaus 2 t/m 4) te halen. Hiervan is het alleen het Yrkesinriktad 

grundexamen relevant voor dit onderzoek. Met het behalen van het Yrkesinriktad 

grundexamen kunnen student nog door gaan voor een bachelordiploma aan een polytechnic 

(EQF-niveau 6, vergelijkbaar met een bachelordiploma van het HBO). Daarna kunnen ze nog 

verder gaan voor een diploma vergelijkbaar met een masterdiploma van het HBO, maar pas 

nadat ze drie jaar werkervaring hebben opgedaan. Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur is 

verantwoordelijk voor onderwijsbeleid in Finland. 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid8 

In Finland zijn het Ministerie van Onderwijs en Cultuur en het Ministerie van Werkgelegenheid 

en Economie samen verantwoordelijk voor het innovatiebeleid. Daarnaast vervult de 

Research and Innovation Council een belangrijke rol, o.a. in het adviseren van de regering. Er 

zijn twee belangrijke uitvoerende lichamen, namelijk de Academy of Finland en TEKES. De 

Academy financiert fundamenteel onderzoek en valt onder het Ministerie van Onderwijs 

terwijl TEKES zich richt op het toegepast onderzoek dat voornamelijk door de private sector 

wordt uitgevoerd en TEKES valt onder het Ministerie van Werkgelegenheid. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

In de innovatiestrategie voor 2015-2020 van Finland komt naar voren dat Finland zich vooral 

gaat richten op het aanpakken van fundamentele tekortkoming van haar innovatiesysteem. 

Het moet meer internationaliseren en er moet een sterkere ondernemerschapscultuur 

ontstaan. Er verandert niet veel aan de manier van werken, wat ook betekent dat het 

beroepsonderwijs niet heel sterk in het innovatiebeleid voorkomt.  

Het beroepsonderwijs wordt wel op twee manieren aan de innovatieketen gekoppeld. Ten 

eerste staat in de strategie dat de samenwerking tussen bedrijven, HBO’s, universiteiten en 

publieke onderzoeksinstellingen versterkt moeten worden. Zo zouden er ‘internationally 

attractive clusters of expertise’ worden opgezet. PPSen zijn nu al onderdeel van het 

innovatiebeleid van Finland (bijvoorbeeld onder het beleid van de Strategic Centres for 

Science, Technology and Innovation die onder TEKES vallen, maar daarbij zijn geen HBO’s 

betrokken). Ten tweede, en deze link is sterker, wordt er ingezet op een betere aansluiting 

tussen het onderwijs- en onderzoeksysteem en de behoeften van de economie. Ook hierbij 

wordt benadrukt dat er hechtere samenwerking tussen de publieke instellingen en de private 

sector nodig is. Hierbij hoort ook het streven om meer ondernemerschap in het onderwijs te 

                                                           
7 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-finland.pdf (08-12-2015) 
8 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-finland-2013 (08-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-finland.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-finland-2013
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brengen. Zo zouden de HBO’s hervormd moeten worden zodat er meer nadruk komt te liggen 

op ondernemerschap en innovatie. 

Geconcludeerd kan worden dat Finland vooral inzet op haar relatief hoog opgeleide bevolking 

en dus wordt er voor het innovatiebeleid meer gekeken naar universiteiten dan naar MBO’s 

en HBO’s. 
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Frankrijk 

Onderwijssysteem9 

Het beroepsonderwijs begint in Frankrijk op de lycées. Er is de lycée professionel dat opleidt 

om direct na de afronding de arbeidsmarkt op te gaan. Het diploma heet Baccalauréat 

Professionnel (EQF 4). Alle drie de soorten lycées worden afgerond met een Baccalauréat-

diploma en al deze diploma’s zijn de basis voor toegang tot vervolgonderwijs. In het 

beroepsonderwijs bestaat dat vervolgonderwijs uit drie mogelijkheden. Het meest directe 

vervolg zijn de Sections de Techniciens Supérieurs dat wordt gegeven op Lycées Technologique. 

Het duurt twee jaar en leidt tot een Brevet de Technicien Supérieur (EQF 5). Een tweede directe 

mogelijkheid zijn Instituts Universitaires de Technologie die twee-jarige opleidingen bieden 

die leiden tot een Diplôme Universitaire de Technologie (EQF 5). Een minder direct vervolg zijn 

Instituts Universitaires Professionnalisés. De toelatingseis is een Baccalauréat-diploma en 

twee jaar hoger onderwijs. Deze instituten bieden twee soorten programma’s. De een-jarige 

programma’s leiden tot een Licence professionnelle-diploma (EQF 6) en de twee-jarige 

programma’s leiden tot een Master professionnel-diploma (EQF 7, dus deze zijn niet relevant 

voor dit onderzoek). In Frankrijk zijn het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Hoger 

Onderwijs en Onderzoek verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid. 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid10 

In Frankrijk zijn twee ministeries verantwoordelijk voor het innovatiebeleid; het Ministerie 

van Primair, Secundair en Hoger Onderwijs en Onderzoek (MinPSHOO), en het Ministerie van 

Economie, Industrie en Digitale Zaken (MinEIDZ). Verder speelt het Commissariaat-Generaal 

voor Investeringen, dat direct onder de premier valt, een structurerende rol. Onder het 

MinPSHOO valt de raadgevende Strategic Research Council die zich onder andere 

bezighoudt met het opstellen van het meerjarige National Research Strategy. Verder leidt 

dit ministerie de Interministerial Mission on Research and Higher Education (MIRES). Deze 

structuur brengt het onderzoeks- en innovatiebudget van meerdere ministeries samen. 

Ook is er geld beschikbaar vanuit de High Commission for Investments, een agentschap 

dat direct onder de minister-president werkt. Deze Commissie heeft het Investments for 

the Future-programma dat een breed programma is maar waarvan een kwart van de 

gelden in innovatie gestoken moeten worden. Onder dit programma valt ook het National 

Innovation Fund. De National Research Agency, het belangrijkste uitvoerend orgaan in 

Frankrijk op het gebied van onderzoek, ondersteund de Commissie met de uitvoering van 

het Investments for the Future-programma. Verder valt dit uitvoerend orgaan onder het 

MinPSHOO en distribueert het geld voor zowel fundamenteel onderzoek als toegepast 

                                                           
9 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-france.pdf (17-12-2015) 
10 
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0531.pdf 
(04-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-france.pdf
http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files/file_0531.pdf
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onderzoek. Een ander uitvoerend orgaan is bpifrance, een investeringsbank gericht op 

innovatie. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

Frankrijk is sinds een aantal jaar haar innovatiesysteem flink aan het moderniseren. Voor zover 

het onderwijs daarbij betrokken is, betreft het alleen het hoger onderwijs. Frankrijk zet veel 

in op verbeterde samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven, vaak in de vorm 

van een PPS. Bijvoorbeeld de National Research Agency financiert onderzoeksprojecten van 

PPS’en. Verder wordt er ingezet op het aanmoedigen van ondernemerschap in het onderwijs. 

Vanuit het National Innovation Fund worden bijvoorbeeld projecten gefinancierd die ‘the 

spirit of enterprise and innovation’ ontwikkelen. Het beroepsonderwijs wordt 

voornamelijk gezien als aanvoerlijn van competente werknemers. Er is een programma 

dat zich specifiek op het beroepsonderwijs richt en dat heeft als doel om synergiën tussen 

onderwijs en HR-management te stimuleren. Daardoor zouden bedrijven beter inzicht 

krijgen op de ontwikkelingen op het gebied van skills en werknemers zouden zich 

professioneel beter kunnen ontwikkelen. 

Een interessant initiatief zijn de Innovation Partnerships. Dit is een nieuwe categorie in 

het aanbestedingsrecht. Voorheen moesten betrokken partijen van een partnerschap na 

de ontwikkelingsfase van een innovatie opnieuw een aanbestedingsstrijd winnen om het 

resultaat (een dienst of product) ook daadwerkelijk op de markt te brengen. Een 

Innovation Partnership behoudt dat recht automatisch. 
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Noorwegen 

Onderwijssysteem11 

Het beroepsonderwijs in Noorwegen is net als in Nederland te verdelen in MBO en HBO. Het 

MBO wordt in Noorwegen gegeven op een videregående skole. Deze instellingen bieden 

twaalf onderwijsrichtingen aan, waarvan er negen leiden tot een Fagbrev- of een Svennebrev-

diploma. Deze twee zijn vergelijkbaar met MBO-diploma’s (EQF 3-4). De andere drie richtingen 

leveren diploma’s op die vergelijkbaar zijn met HAVO/VWO-diploma’s in Nederland. Het HBO 

wordt in Noorwegen gegeven op høgskoler. Het afronden van deze opleiding levert een 

diploma die in de categorie EQF 5 zou vallen. Het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek is in 

Noorwegen verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid12 

In Noorwegen is het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek het belangrijkste ministerie als 

het gaat om het onderzoeksbeleid. Echter, in Noorwegen zijn veel ministeries betrokken bij 

het onderzoeksbeleid omdat ze het zogeheten ‘sectorale principe’ volgen. Dit houdt in dat elk 

ministerie verantwoordelijk is voor de financiering van onderzoek in de sectoren waar dat 

ministerie voor verantwoordelijk is. Het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek is het 

belangrijkste omdat zij het grootste deel van het budget beheert en omdat zij 

verantwoordelijk is voor de interministeriele coördinatie van het onderzoeksbeleid. Daarom 

is dit ministerie ook de voorzitter van de Research Board, het primaire coördinatieorgaan van 

het onderzoeksbeleid in Noorwegen. Bijna de gehele uitvoering van het onderzoeksbeleid ligt 

bij de Norwegian Research Council. 

Het Ministerie van Handel, Industrie en Visserij is in Noorwegen verantwoordelijk voor het 

innovatiebeleid. Maar ook hier spelen andere ministeries een belangrijke rol. Zo heeft het 

Ministerie van Volksgezondheid specifiek beleid voor innovatie in de zorgsector. Het 

Ministerie van Lokale Overheid en Modernisering is verantwoordelijk voor het innovatiebeleid 

op lokaal niveau, en dat is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Er zijn twee 

belangrijke uitvoerende organen voor het innovatiebeleid, namelijk Innovation Norway en de 

Industrial Development Cooperation (SIVA). Innovation Norway ondersteunt innovatie bij in 

de Noorse private sector, zowel in Noorwegen als wereldwijd. De SIVA zorgt voor 

infrastructuur waaraan innovatieve bedrijven behoefte hebben. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

In Noorwegen lijkt het beroepsonderwijs geen grote rol te spelen in de innovatieketen. Zo valt 

het op dat er geen programma’s zijn die de gehele keten bedienen. Er zijn wel een aantal 

programma’s die de commercialisering van een bepaald type onderzoek stimuleren 

(bijvoorbeeld FRIPRO voor fundamenteel onderzoek), maar deze programma’s zijn niet 

gericht op beroepsonderwijs. Opvallend is wel de aanwezigheid van onderwijs in 

                                                           
11 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-norway.pdf (04-12-2015) 
12 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/france/country-report (04-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-norway.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/france/country-report
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ondernemerschap in Noorwegen. Sinds 2004 heeft dit prioriteit gehad in Noorwegen. In 2010 

werd ondernemerschapsonderwijs aangeboden door meer dan de helft van de instellingen 

voor hoger onderwijs. In 2012 heeft regering een actieplan opgesteld om de kwaliteit van dit 

type onderwijs te versterken. Ook is er veel aandacht voor de aansluiting van het 

beroepsonderwijs bij de behoefte van de arbeidsmarkt. In april 2012 hebben het Ministerie 

van Onderwijs en Onderzoek, het Ministerie van Overheidszaken, de sociale partners en 

regionale overheden een nieuwe versie van het ‘sociale contract voor beroepsonderwijs’ 

(Samfunnskontrakten) getekend. Dit initiatief was bedoeld om meer mensen te laten 

afstuderen met een Fagbrev- of een Svennebrev-diploma.  
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Oostenrijk 

Onderwijssysteem13 

Het relevante beroepsonderwijs in Oostenrijk begint bij Mittle Schule waarop een 

Berufsreifeprüfungszeugnis (EQF 2/3) kan worden behaald. Deze opleiding duurt drie jaar  

Daarna zijn er nog twee diploma’s die behaald kunnen worden op de Fachhochschule; de 

bachelor en de Diplom-Ingenieur/Magister (EQF 6). Er zijn nog andere opleidingen die ook 

beroepsonderwijscomponenten hebben, maar die worden door het EP Nuffic gelijkgesteld 

met Havo- of VWO-onderwijs en daarom zijn ze buiten beschouwing gelaten hier. In 

Oostenrijk is het onderwijs een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de federale overheid 

en de Länder. Er zijn twee federale ministeries betrokken bij het onderwijs: het Ministerie van 

Onderwijs en Vrouwen Zaken, en het Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Economie. 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid14 

Het Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Economie is verantwoordelijk voor het 

innovatiebeleid in Oostenrijk. Echter, de Länder hebben de grootste rol in het innovatiebeleid. 

Daarom is er maar relatief weinig coördinatie vanuit de federale overheid. Het RTI Platform 

Austria biedt nog enige coördinatie, maar dat is als platform voor overleg en het legt geen 

beslissingen van bovenaf op. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen  

Voor Oostenrijk is er weinig relevants gevonden. In haar Research and Technology Report 2015 

concludeert de Oostenrijkse overheid zelf dat de samenwerking tussen de private sector en 

het beroepsonderwijs moet verbeteren en dat er duidelijk behoefte is voor training en 

professionele ontwikkeling. Dit vat de resultaten van de quickscan over Oostenrijk goed 

samen. Er lijkt weinig tot niets te gebeuren om het beroepsonderwijs te betrekken bij 

innovatie (het beleid is bijna exclusief op het hoger onderwijs gericht). Het zou kunnen zijn 

dat er minder gevonden is in de quickscan dan er eigenlijk gaande is doordat de Länder een 

grote rol hebben bij zowel het onderwijs- als het innovatiebeleid terwijl de quickscan op het 

federale niveau gericht was. 

  

                                                           
13 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-austria.pdf (11-12-2015) 
14 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-austria-2013 (11-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-austria.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-austria-2013


 

 

 

Beroepsonderwijs en Innovatie: Een quickscan van acht Europese landen 

 

     
17 

Verenigd Koninkrijk 

Onderwijssysteem15 

Om te beginnen moet gezegd worden dat in het VK onderwijs een zogeheten devolved power 

is. Dit betekent dat het Brits parlement niet veel zeggenschap heeft over het 

onderwijssysteem in vooral Schotland. Het heeft vrij veel inspraak in het onderwijsbeleid van 

Wales en Noord-Ierland, en volledige zeggenschap over het Engelse onderwijssysteem. Wat 

hier beschreven is, is het Engelse onderwijssysteem omdat uiteindelijk ook de rest van dit stuk 

voornamelijk over Engeland gaat. 

Er zijn vijf relevante diploma’s in het beroepsonderwijs in Engeland. Er is het BTEC Level 3 

Diploma, wat vergelijkbaar is met een MBO niveau 3-diploma (EQF 3). Daarvan is ook een 

meer uitgebreide versie, namelijk het BTEC Level 3 National Extended Diploma. Dit is 

vergelijkbaar met MBO-niveau 4 (EQF 4). Daarnaast zijn er de Higher National Certificate en 

de Higher National Diploma, vergelijkbaar met, respectievelijk, de eerste twee jaar en de 

eerste drie jaar van het HBO (EQF 5). Als laatste is er de Honours Bachelor (EQF 6), wat 

vergelijkbaar is met een HBO-bachelordiploma. 

Het onderwijs op EQF-niveaus 5 en 6 wordt in Engeland door dezelfde instellingen 

aangeboden. Er is geen tweedeling tussen instituten die óf hoger beroepsonderwijs óf 

universitair onderwijs aanbieden. Zo kan er aan een instituut een programma worden 

aangeboden in dezelfde richting waarin in een track zich richt op academische vaardigheden 

en het andere track een beroepsopleiding is. 

 

Organen betrokken bij het innovatiebeleid16 

Het Departement voor Business, Innovatie en Skills (BIS) is de hoofdverantwoordelijke voor 

onderzoeksbeleid. Via zeven thematische Research Councils financiert het BIS onderzoek. Het 

BIS zet de grote lijnen van het onderzoeksbeleid en de onderzoeksstrategie uit, maar de 

Councils vullen dit voor hun discipline in. Voor het innovatiebeleid is er de Technology Strategy 

Board, het uitvoerend orgaan onder het BIS verantwoordelijk voor de strategie voor 

technologische ontwikkeling. Ook hebben andere departementen/ministeries (zoals het 

Departement van Gezondheid, het Ministerie van Defensie en het Departement van Milieu) 

hun eigen onderzoeks- en innovatieagenda.  Op meer lokaal niveau bestaan er zogeheten 

Local Enterprise Partnerships. Deze consortia tussen lokale overheden en ondernemingen zijn 

verantwoordelijk voor de regionale economische ontwikkeling. Ook werken ze aan de 

regionale innovatiestrategie, de Smart Specialisation Strategy. 

 

Beroepsonderwijs in de innovatieketen 

Wat opvalt in het VK is dat er veel in het werk gesteld wordt om het beroepsonderwijs te laten 

aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. De voornaamste rol die het beroepsonderwijs 

heeft in de innovatieketen is het verzekeren van goed opgeleid personeel voor innovatieve 

                                                           
15 https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-united-kingdom.pdf (11-12-2015) 
16 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-uk-2013 (11-12-2015) 

https://www.epnuffic.nl/en/publications/education-system-united-kingdom.pdf
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/erawatch-country-report-uk-2013
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bedrijven. Hiervoor zijn een groot aantal initiatieven en structuren opgezet, waarin meestal 

de werkgevers ook meebeslissen. De grootste is de UK Commission for Employment and Skills. 

Dit is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, vakbonden en vertegenwoordigers van 

de publieke sector die zich inzet voor meer en doelgerichtere investeringen in skills. Deze 

commissie beheert ook het Growth and Innovation Fund dat innovatieve en non-formele 

training van werknemers ondersteunt. Andere instanties waarin de werkgevers betrokken zijn 

bij het beroepsonderwijs zijn de National Skills Academies, de University Technical Colleges en 

de Education Business Partnerships. Op universitair niveau bestaan er de Innovation and 

Knowledge Centres en de Catapult Centres. Beide zijn er op gericht om innovatieve ideeën te 

valideren op de markt. Er zijn ook meer lokale samenwerkingsverbanden waarin werkgevers 

betrokken worden bij de opleiding van (toekomstige) werknemers. Zo zijn er de Local 

Enterprise Partnerships die de lokale innovatiestrategie uitzetten en daarbij ook meenemen 

welke onderwijsbehoefte er regionaal is. Een ander goed voorbeeld is de ontwikkeling van 

Higher Apprenticeships en National Colleges. Hiermee probeert het VK het skills gap dat 

bestaat in bepaalde STEM sectoren aan te pakken. Het doel is om ‘business led training with 

a direct line of sight to work, which young people will aspire to alongside traditional higher 

education’ te leveren. Kortom, er zijn veel programma’s in het VK die zich richten op 

samenwerking tussen de private sector en het beroepsonderwijs om de innovatiekracht te 

versterken door goed en gericht op te leiden. 
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Conclusie 

De Centra in Nederland staan midden in de innovatieketen, maar dragen ook bij aan de 

randvoorwaarden van een innovatieve economie. De drie doelstellingen17 die in de Centra 

samengebracht worden, zorgen voor deze unieke constellatie. De Centra richten zich niet 

alleen op de innovatiekracht van de economie (in de vorm van de betrokken bedrijven), maar 

ook op de kwaliteit van het onderwijs voor zowel studenten als het personeel van de 

bedrijven. De directe bijdrage aan de innovatiekracht van de bedrijven wordt gefaciliteerd 

door de rol als innovatiebroedplaats die de Centra vervullen. Daarmee creëren de Centra niet 

alleen de randvoorwaarden voor innovatie, maar zijn ze ook echt onderdeel van de 

innovatieketen.  

 

Uit de quickscan blijkt dat ook in andere Europese landen het beroepsonderwijs niet als 

onderdeel van de innovatieketen wordt gezien. Een algemene conclusie die uit de quickscan 

getrokken kan worden, is dat goed beroepsonderwijs vooral wordt gezien als randvoorwaarde 

voor een innovatieve economie en niet als direct betrokken bij de innovatieketen. Deze rol 

van het beroepsonderwijs is een onderdeel van de eerste doelstelling van de Centra: meer 

instroom in en verbeteren van de kwaliteit van het initiële onderwijs. Echter deze doelstelling 

van de Centra houdt ook in dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven ook de inhoudelijke 

kwaliteit van het onderwijs moet verhogen en de instroom van studenten zou moeten 

vergroten. Dit is wel het geval bij de National Colleges en de High Apprenticeships in het VK. 

Daar is het doel, om door het betrekken van de private sector bij het onderwijs, er voor te 

zorgen dat studenten excellent worden onderwezen in de vaardigheden waar de economie 

behoefte aan heeft. 

Verder valt op dat volwassenonderwijsbeleid vooral gericht is op werklozen, in tegenstelling 

tot de (tweede) doelstelling van de Centra: meer mobiliteit en flexibiliteit bij zittend personeel 

van bedrijven. Er zijn wel voorbeelden waar bijscholing wordt gezien als onderdeel van een 

innovatieve economie. Bijvoorbeeld de koppeling in Estland van de innovatiestrategie met de 

LLL-strategie, en de nadruk van de LLL-strategie op het bijscholen van laaggeschoolden om 

voor een arbeidspopulatie van hoge kwaliteit te zorgen. 

De laatste doelstelling van de Centra (Een directe bijdrage aan het innovatievermogen van 

bedrijven leveren) komt alleen in de Deense innovatiestrategie terug. Kennisinstellingen zijn 

onderdeel van de Innovation Partnerships die in 2013 zijn opgezet. Verder heeft de regering 

geld vrijgemaakt om te investeren in projecten waarin de studenten en docent van HBO-

achtigen ondernemers helpen bij het oplossen van praktische problemen. 

 

                                                           
17  
1. Meer instroom en betere kwaliteit in het initiële onderwijs. 
2. Meer mobiliteit en flexibiliteit bij zittend personeel van bedrijven.  
3. Een directe bijdrage aan het innovatievermogen van bedrijven. 
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Gebaseerd op bovenstaande zou ik aanraden om de Deense Innovation Partnerships (en de 

fondsen) en de Britse National Colleges en High Apprenticeships verder te onderzoeken. 

Daarmee worden twee doelstellingen van de Centra gedekt en al dit beleid is al enige jaren 

oud waardoor er, als het goed is, lessen uit zijn gehaald die voor Nederland relevant zouden 

kunnen zijn. Ook acht ik het haalbaar om deze cases uit te diepen in het tijdframe dat over is. 

 

Trends in Europa 

Tijdens de quickscan werd het duidelijk dat er een aantal trends zich ontwikkelen in Europa 

op het raakvlak van het onderwijs en innovatie. Het kan voor de verder ontwikkeling van de 

Centra nuttig zijn om hiervan op de hoogte te zijn. 

 

Ten eerste vindt er een verschuiving in de wijze van het vormgeven van de curricula. 

Traditioneel zijn die gericht op de input. Dit houdt bijvoorbeeld in het aantal uren dat aan een 

bepaald vak besteed moet zijn. In verschillende landen is men nu bezig om de curricula vorm 

te geven rond de output. Dan gaat het om welke concrete vaardigheden een student moet 

hebben na het afronden van een opleiding. Dit sluit heel erg aan bij de trend dat er steeds 

gerichter opgeleid wordt in Europa. Steeds meer wordt gekeken naar de behoefte van de 

lokale economie en daar wordt op ingespeeld, bijvoorbeeld door studenten specifieke 

vaardigheden bij te brengen. 

De tweede trend is dat er steeds vaker ondernemerschap wordt onderwezen en 

aangemoedigd op de universiteit. Deze trend is een resultaat van een bredere trend, namelijk 

een groeiende aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs in het algemeen. Dit is voor 

de meeste landen een concreet doel van hun innovatiebeleid. Voorbeeld bij zoeken 

Een derde trend is dat er in Europa veel gebruik wordt gemaakt van PPSen in het 

innovatiebeleid. Vaak worden PPSen ingezet om een brug te slaan tussen fundamenteel 

onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve producten die klaar zijn voor de markt. Ook 

worden PPSen gezien als een goed middel om het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en 

onderzoeksinstituten aan elkaar te koppelen. Dit valt samen met de Europese inzet op Smart 

Specialisation Strategies. 

 
 


