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UvA-HvA: Institutionele samenwerking 

1. Inleiding 

Deze notitie gaat over de relatie tussen het hoger beroepsonderwijs en het 

wetenschappelijk onderwijs, in het bijzonder over de relatie tussen de Universiteit van 

Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In hun sector behoren de 

UvA (met 27.000 studenten in 1997) en de HvA (met 18.000 studenten in 1997) tot de 

grootste instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam en in den lande. Deze twee 

ínstellingen hebben veel met elkaar te maken. Beide zíjn gevestigd in Amsterdam en 

het komt veelvuldig voor dat studenten van het ene onderwijstype overstappen naar 

het andere. Door diverse ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs zullen 

de twee instellingen in de toekomst steeds meer met elkaar te maken krijgen. Dat 

alleen al maakt het meer dan zinvol over deze relatie na te denken. 

Dat over die relatie wordt nagedacht komt ons thans - eind jaren negentig - volstrekt 

logisch voor. Niettemin: minder dan tien jaar geleden functioneerden het Nederlandse 

universitair onderwijs en hoger beroepsonderwijs als twee volstrekt gescheiden 

werelden, al was het maar door de organisatievorm. Aan de ene kant waren er een 

tiental grote tot middelgrote universiteiten, aan de andere kant waren er talrijke 

scholen en schooltjes voor hoger beroepsonderwijs. In die context maakte alleen al het 

ontbreken van een vergelijkbare structuur een gedachtenwisseling over de verhouding 

tussen wetenschappelijk onderwijs (w.o.) en hoger beroepsonderwijs (h.b.o.) 

nauwelijks zinvol. Zo'n gedachtenwisseling zou ook geen inhoud hebben gehad. 

Het w.o. en h.b.o. werden in die periode niet gezien als concurrenten: ze 'visten 

immers niet in dezelfde vijver' en hadden derhalve ook weinig met elkaar van doen. 

Door diverse omstandigheden zijn het wetenschappelijk onderwijs en hoger 

beroepsonderwijs in de afgelopen tien jaar naar elkaar toegegroeid. Dit wordt ten dele 

veroorzaakt door organisatorische en juridische veranderingen. Zo heeft de 

totstandkoming van de huidige hogescholen - medio jaren tachtig - ertoe geleid dat 

een aantal h.b.o.-instellingen alleen al op grond van hun omvang interessante 

gesprekspartners voor de universiteiten zijn geworden. Daar komt nog bij dat sinds 

1 september 1993 het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs onder 

hetzelfde juridische regime vallen, namelijk dat van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (Whw). De colleges van bestuur van de UvA en HvA 

achten dit een positieve ontwikkeling, omdat de wet als uitgangspunt neemt dat de 

twee soorten hoger onderwijs weliswaar gelijkwaardig zijn, en misschien ook hier en 

daar wel op elkaar lijken, maar niet gelijk zijn. De rechten van studerenden in het w.o. 

en h.b.o. zijn in de afgelopen jaren gelijkgetrokken, met name door maatregelen in de 
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sfeer van de studiefinanciering, zoals verlaging van de individuele studiefinanciering, 

introductie van rentedragende leningen en vermindering van de duur van de 

studiefinanciering. Wat deze aspecten betreft is er thans geen verschil meer tussen 

studeren aan een universiteit of aan een hogeschool. 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. Dit heeft geleid tot een meer 

kritische en toekomstgerichte houding van de studenten, en een toegenomen neiging 

to t voorzichtige keuzes, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het toenemend aantal leerlingen 

met een v.w.o.-diploma dat kiest voor het hoger beroepsonderwijs. 

Onder invloed van deze organisatorische en juridische processen en als gevolg van de 

verschuivingen in de rechtspositie en het keuzegedrag van studenten zijn universiteiten 

en hogescholen - in elk geval meer dan in het verleden - alternatieven voor elkaar 

geworden. Daardoor schuiven zij in eikaars richting op. 

Mede op grond daarvan wordt in het Instellingsplan 1997-2001 van de UvA en het 

Meerjarenplan 1997-2000 van de HvA geconstateerd dat de instellingen voor hoger 

onderwijs zich dienen te bezinnen op hun verhouding to t de samenleving, tot elkaar en 

tot hun studenten. De consequenties van die herbezinning zullen vooral tot 

uitdrukking moeten komen in het onderwijs. Universiteiten en hogescholen zien zich 

geplaatst voor de uitdaging om gezien de huidige inrichting van het hoger onderwijs 

een modern, adequaat, kwalitatief hoogwaardig en efficiënt onderwijsaanbod te 

blijven realiseren. 

Welke consequenties moeten deze ontwikkelingen hebben voor de relatie van de 

Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam tot elkaar en tot hun 

studenten? Die vraag staat centraal in deze notitie. 

2. De student op de juiste plaats 

Nog niet zo lang geleden was het zeker in het wetenschappelijk onderwijs eerder regel 

dan uitzondering, dat studenten langdurig waren ingeschreven en/of ten minste 

eenmaal van studie veranderden. Door diverse maatregelen in de sfeer van de 

studiefinanciering is dat thans niet meer mogelijk. In toenemende mate worden 

studenten gedwongen tot het rationaliseren van hun keuzeproces. Dit werkt twee 

typen gedrag in de hand: sommige studenten mikken in één keer op het hoogst 

bereikbare, anderen maken een "veilige" keuze. Het gevolg van dit gedrag is echter 
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ook vaak uitstel van keuzes, of verkeerde keuzes. Binnen het huidige systeem van 

studiefinanciering heeft dat al snel funeste gevolgen, zeker wanneer de studenten niet 

snel genoeg van opleiding kunnen veranderen. Het risico van een torenhoge 

studieschuld zal velen er namelijk van weerhouden om opnieuw te beginnen. 

Dit zal uiteindelijk leiden tot een toename van de uitval zonder diploma. 

Rangeerproject Deze ontwikkeling kon enige jaren geleden reeds worden voorzien. Om die reden 

hebben de HvA en de UvA in 1994 besloten om een 'rangeerprojecť te starten. 

Onder het motto 'de juiste student op de juiste plaats' verwijzen de UvA en HvA in de 

propaedeuse gericht naar elkaar door, wanneer een student binnen een van beide 

instellingen niet op zijn plaats blijkt te zijn. Uitgangspunt daarbij is het verlies aan 

inschrijvingstijd bij omzwaaien zo klein mogelijk te houden. 

Door zijn huidige opzet bereikt het rangeerproject slechts een beperkte groep (circa 

100) studenten: in feite alleen diegenen die in het eerste jaar van inschrijving zelf reeds 

tot de conclusie komen dat hun studiekeuze verkeerd is geweest. Daarnaast zijn niet 

alle opleidingen van de HvA en UvA direct bij het rangeerproject betrokken. 

Met andere woorden: de student die pas later concludeert dat hij verkeerd heeft 

gekozen, de student die een opleiding heeft gekozen die niet in het rangeerproject 

participeert, of de student die zich om wat voor andere reden dan ook niet bij het 

rangeerproject meldt, wordt door het project niet bereikt. Het behartigen van de 

belangen van studenten vereist dat voor deze problematiek een oplossing wordt 

gevonden. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang tevens te kijken naar een 

aantal andere tekortkomingen ten aanzien van de doorstroom van studenten. 

Twijfels ! Een eerste knelpunt is dat een groot deel van de studenten bij zowel het w.o. als h.b.o. 

twijfelt over de te maken, respectievelijk de gemaakte studiekeuze. Dit blijkt uit het 

aantal studenten dat in de loop van de propaedeuse of daarna uitvalt, of omzwaait 

naar een andere opleiding of instelling. Zowel aan de UvA als aan de HvA is dit aantal 

hoog, terwijl het behouden van studenten met h.b.o.- dan wel w.o.-potentie, voor de 

instellingen juist zo belangrijk is (of in elk geval zou moeten zijn). Er zijn voorts 

duidelijke aanwijzingen dat het aantal studenten dat twijfelt groter is dan het aantal 

* feitelijke omzwaaiers en uitvallers. Dit blijkt onder meer uit het feit dat een niet 

onaanzienlijk deel van de afgestudeerden te kennen geeft dat ze eigenlijk liever een 

andere opleiding zouden hebben gevolgd. Een verklaring hiervoor is dat studenten de 

risico's van omzwaaien, zoals een hogere studieschuld of te weinig resterende 

inschrijvingstijd, te groot achten. Een andere verklaring kan zijn dat men weliswaar niet 

tevreden is over de gemaakte keuze, maar geen aantrekkelijker alternatief ziet. 

Dit blijkt onder meer uit het feit dat aan het gedrag van omzwaaiers is te zien dat deze 
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twijfel diverse aspecten van de studiekeuze betreft: er gaan omzwaaiers van de ene 

instelling voor wetenschappelijk onderwijs naar de ardere, naar het hoger 

beroepsonderwijs en omgekeerd, en van de ene discipline naar de andere, zowel 

binnen als tussen wat traditioneel de alfa-, bèta- en gamma-opleidingen genoemd 

worden. 

Met andere woorden: er is sprake van verkeerde keuzes, onnodige uitval, veel 

omzwaaiers en een aantal studenten dat een opleiding wel afmaakt maar twijfelt aan 

de juistheid van de keuze. Deze gegevens vormen sterke aanwijzingen voor de 

conclusie dat de verantwoordelijkheid van de instellingen om goed te verwijzen tot nu 

toe onderontwikkeld was. Verdere ontwikkeling hiervan impliceert, dat het niet 

volstaat deze verantwoordelijkheid neer te leggen bij 'hulpverlenende instanties' als 

studentendecanen en studieadviseurs. Als een student daar aanklopt, is het immers 

vaak al te laat om nog zonder schade aan een andere opleiding te beginnen. 

Verwijzing zou gebaseerd moeten kunnen worden op prestaties en attitude van de 

student, gerelateerd aan de inhoud van de opleiding. Met andere woorden: verwijzing 

en coaching van studenten behoren óók een wezenlijk onderdeel van het takenpakket 

van docenten te vormen, en een wezenlijk kenmerk van ieder curriculum te zijn. 

Stapelen In dit verband dient ook stilgestaan te worden bij het fenomeen van het 'stapelen': 

het volgen van een w.o.-opleiding ná een h.b.o.-opleiding te hebben voltooid (de 

omgekeerde route komt ook voor, maar is veel zeldzamer). Dit is natuurlijk een 

aantrekkelijke mogelijkheid tot emancipatie van degenen die niet rechtstreeks toegang 

hadden tot het wetenschappelijk onderwijs, zoals studenten uit het middelbare 

beroepsonderwijs of van de havo. Voor hen is het echter een te lange omweg en voor 

de betrokken instellingen een te dure omweg wanneer reeds tijdens de h.b.o.-

opleiding vast komt te staan dat de student geschikt is om een w.o.-opleiding te gaan 

volgen, en dat ook wi l . 

Tot welke bizarre consequenties het stapelen overigens kan leiden blijkt uit het feit dat 

w.o.-opgeleiden besluiten alsnog een h.b.o.-opleiding te gaan volgen om hun positie 

op de arbeidsmarkt zeker te stellen ten opzichte van degenen die de omgekeerde 

route hebben gevolgd; de laatsten hebben immers twee diploma's hetgeen in de ogen 

van sommige werkgevers 'beter' is dan alleen maar één w.o.-diploma. 
1 De oplossing voor deze problematiek moet worden gezocht in het creëren van meer 

overstapmogelijkheden in de hogere jaren van de opleiding. Het onaantrekkelijk 

maken van stapelen door maatregelen in de sfeer studiefinanciering of door het 

domweg te verbieden is niet de goede weg. Dat gaat naar het oordeel van de UvA en 

de HvA voorbij aan de wezenlijke oorzaak van het probleem, namelijk dat een groot 
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aantal afgestudeerden binnen het hoger beroepsonderwijs bij nader inzien opteert 

voor een w.o.-opleiding, dan wel hun kennis, vaardigheden en/of kansen op de 

arbeidsmarkt wil vergroten door het behalen van een academische titel ná het behalen 

i van het h.b.o.-getuigschrift. Net als twijfel aan het begin van een opleiding moet ook 

de behoefte om de opleiding te voltooien in 'de andere helft van het binaire stelsel' 

niet worden gezien als een hinderlijk manco van de student, maar als een 

onvermijdelijke consequentie van de complexiteit van het proces van studiekeuze. 

Concurrentie De verantwoordelijkheid die HvA en UvA hebben om de student zo snel mogelijk op de 

ongewenst juiste plaats te krijgen brengt beide colleges van bestuur tot de conclusie dat 

concurrentie tussen beide instellingen ongewenst is. Juist door versterking van de 

samenwerking kan worden bereikt dat zo veel mogelijk studenten binnen de daarvoor 

gestelde tijd kunnen afstuderen. Daarbij gaat het zowel om degenen die in de 

propaedeuse verkeerd blijken te hebben gekozen als om degenen die in de loop van 

hun opleiding over de behoefte èn het talent blijken te beschikken om bijvoorbeeld 

hun begonnen h.b.o.-opleiding voort te zetten aan de universiteit. 

3. Onderscheid tussen universiteit en hogeschool 

0e huidige status van het binaire systeem (gelijkwaardigheid maar geen 

gelijkvormigheid tussen w.o.- en h.b.o.-opleidingen) wordt wel gezien als een 

tussenfase. Er zou sprake zijn van een ontwikkeling waarin de verschillen tussen 

universiteiten en hogescholen - voorzover die betrekking hebben op de inhoud van 

het onderwijs en de toegevoegde waarde van de opleiding voor de student -

uiteindelijk verdwijnen. 

Dat zou enerzijds gebeuren door de schaalvergroting en studentgebonden bekostiging 

en anderzijds onder druk van de behoeften uit de samenleving. De colleges van 

bestuur van de UvA en HvA delen deze visie niet, omdat realisering ervan zou 

betekenen dat wezenlijke bestanddelen van zowel universiteit als hogeschool verloren 

zouden gaan. 

Er zitten positieve aspecten aan het (gedwongen) naar elkaar toegroeien van 

wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Door de massaliteit van de 

deelname aan het hoger onderwijs heeft het onderwijs aan de universiteiten het soms 

wat al te vrijblijvende karakter verloren, terwijl dezelfde massaliteit bij de hogescholen 

ertoe leidde dat het sterk overheersende schoolse karakter van het onderwijs 

geleidelijk is verdwenen. De traditionele scheidslijn tussen wetenschappelijk onderwijs 
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Krachtvelden die w.o. en h.b.o. beïnvloeden 

TECHNOLOGIE 
- opkomst nieuwe 

onderwi jsmethoden (COO) 
- meer mŭ geli jkheden 

voor kennisoverdracht 

AANBOD Un versite t 
noodzaak om 

v a n vakgebieden 
Amsterdam in continuum bijeen 

te hebben 
[vgl. medisch; 
paramedisch] 
toenemend risico 
van concurrentie Hogeschool lussen h.b.o. en 

van W.O. t.a.v, 5tudenic-r« 
A m s t e r d a m 

REGELGEVING 
qeîīįk schakeling juridische 
positie studenten h.b.o. 
en w.o 
verslechtering positie 
studenten t.a.v, 
studief inane* erinq en 
verblijfsduur leidt tot grotere 
uitval zonder diploma 

VRAAG 
- unnui t de 

samenleving 
naar anders 
opgeleiden 

- vanuit de samen-
Is vMg en 
(toekomstige) 
studenten naar 
níeuwe en 
andere opleidingen 

en hoger beroepsonderwijs - die tussen 'wetenschap' en 'beroep' - bleef daarbij 

niettemin grotendeels gehandhaafd. 

Gelijktijdig constateert de Adviesraad voor het onderwijs dat zowel hogescholen als 

universiteiten op dit moment op grond van bedrijfsmatige- en concurrentie-

overwegingen gedwongen worden een aanzienlijk deel van hun capaciteit in te zetten 

voor het aanbieden van telkens nieuwe opleidingsvarianten. Daarbij is de wettelijke 

scheiding tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs in de praktijk 

van deze marktwerking in bepaalde gevallen nauwelijks nog aan te geven. ('Van hoger 

onderwijs naar hoger leren', 1994) 

Het 'historische' onderscheid staat daarnaast onder druk omdat de loopbaan die de 

meeste w.o.-afgestudeerden voor ogen hebben, steeds vaker leidt naar functies die 

nauwelijks iets met wetenschap te maken hebben, en des te meer met 

beroepsuitoefening. Op de arbeidsmarkt worden w.o.- en h.b.o.-afgestudeerden 

daardoor steeds meer eikaars concurrenten. 
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Dit proces van 'vocational drift ' heeft zijn tegenhanger in het hoger beroepsonderwijs. 

Daar is de 'academie drift ' eveneens een reactie o p ontwikkelingen in de samenleving. 

De functies waarvoor het hoger beroepsonderwijs opleidt vereisen namelijk steeds 

meer algemene intellectuele en sociale vaardigheoen en het beschikken over 

(vak)kennis op een hoog abstractieniveau. 

Onder invloed van deze ontwikkelingen is in de prakti jk van alledag binnen bedrijven 

en instellingen het onderscheid tussen academici en h.b.o.'ers aan het veranderen. Er is 

niet langer sprake van een automatische hiërarchie waarbinnen academici op een 

hogere trede staan dan h.b.o.-afgestudeerden. Het onderscheid ligt op dit moment 

veel meer in de inhoud van de taak. 

Let wel: deze ontwikkelingen gaan niet in dezelfde mate op voor alle sectoren en 

opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Er 

zijn binnen de universiteiten opleidingen die niet of nauwelijks met massificatie te 

maken hebben gehad, zoals bijvoorbeeld de 'zuivere' alfa- en bèta-opleidingen. 

Evenzo hebben de hogescholen in de technische sector - met name bij de 'traditionele' 

technische opleidingen - eerder te kampen met een te geringe toestroom van 

studenten dan met (te) grote studentenaantallen. 

De historisch bepaalde scheiding tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 

onderwijs staat echter wel degelijk onder druk binnen die sectoren en opleidingen die 

vanouds een rechtstreekse relatie hebben met het bestuderen van de samenleving: de 

brede gamma-sector. Vooral hier is sprake van een continuüm lopend van puur 

beroepsgericht tot zuiver wetenschappelijk. 

Overigens heeft de historisch bepaalde scheiding nog een ander groot nadeel. 

Sommige h.b.o.-opleidingen hebben geen tegenhanger in het w.o. met als gevolg dat 

er geen structureel onderzoek op die gebieden wordt verricht, en zo er al onderzoek 

wordt verricht de resultaten daarvan nauwelijks naar het onderwijs kunnen worden 

vertaald. Innovatief onderzoek in bijvoorbeeld de paramedische sector komt sporadisch 

voor. 
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Toekomstperspectieven voor het h.b.o. en w.o. 

Met name op zich nieuw ontwikkelende terreinen in de samenleving, met als meest in 

het oog springende voorbeelden communicatie- en informatietechnologie, gaat de 

historische scheiding tussen h.b.o. en w.o. - die tussen 'wetenschap' en 'beroep' -

steeds minder op. Wetenschappelijke kennis is steeds vaker direct toepasbaar en 

wetenschappelijke ontwikkeling vindt niet zelden in de praktijk plaats. Voor deze 

nieuwe gebieden zijn opleidingen die uitsluitend wetenschappelijk of beroepsgericht 

zijn derhalve niet de meest adequate voorbereiding. Universiteiten en hogescholen 

kunnen daardoor op dit moment niet ten volle voldoen aan de behoefte aan mensen 

die voor deze nieuwe gebieden zijn opgeleid. 

De behoefte aan een breder palet, met een meer geleidelijke overgang tussen 

onderzoeksgeoriënteerde opleidingen en beroepsopleidingen, betekent overigens niet 

dat programma's zich op deze punten niet meer van elkaar zouden mogen 

onderscheiden. Integendeel. Paradoxaal genoeg begint dit onderscheid op dit moment 

te veel te vervagen, juist omdat een dergelijke geleidelijke overgang thans niet 

mogelijk is. 

Hier ligt een grote kans voor universiteiten en hogescholen gezamenlijk: het aanbieden 

van onderwijs waarin de sterke kanten van het w.o. en h.b.o. worden gecombineerd 

tot opleidingen van een hoog conceptueel en analytisch niveau, waarin naast 

kennisontwikkeling ook ruime aandacht is voor het aanleren van direct toepasbare 

praktische vaardigheden. Dit laatste dient te gebeuren in nauw overleg met het werk

en beroepenveld waar de opleiding zich primair op richt. 

Door de huidige opzet van het binaire stelsel is het echter op dit moment niet mogelijk 

hieraan structureel vorm te geven. De Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid 

(WRR) heeft ook al gewezen op het meest tastbare en ongelukkige resultaat daarvan, 

namelijk dat de universiteit ingeklemd raakt tussen twee opvattingen: 

"wetenschappelijk onderwijs met een grote W" en "verwetenschappelijkte 

beroepsopleidingen of -kundes". Anderzijds moet het h.b.o. vanwege de druk van de 

veranderende arbeidsmarktverhoudingen zijn studenten naast beroepsmatige 

voorbereiding steeds meer algemene voorbereiding op maatschappij en economie 

gaan bieden. Dit leidt, zo stelt de WRR, tot een situatie waarin het onderscheid tussen 

hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs in sommige gevallen slechts 

met "bezweringsformules" overeind kan worden gehouden (WRR: 'Hoger onderwijs in 

fasen', 1995 ) . 
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Hoewel een dergelijke ontwikkeling zich naar alle waarschijnlijkheid niet binnen alle 

sectoren van hogeschool en universiteit voltrekt, schetst de WRR geen ondenkbaar 

scenario. Er zijn aanwijzingen dat deze ontwikkel ing wel degelijk dreigt en voor een 

deel reeds in gang is gezet. 

Dit proces zou kunnen leiden tot een situatie die niet goed is voor de kwaliteit van het 

hoger onderwijs. Twee scenario's zijn het meest waarschijnlijk. 

Scenario ì Het eerste scenario gaat uit van een defensieve houding van universiteiten en 

hogescholen. Zij graven zich in hun huidige posities in, met als gevolg dat zij blijvend 

niet kunnen voldoen aan de wensen van zowel hun studenten als de samenleving in 

het geheel. Versterkt door de wens van de overheid om ook in het hoger onderwijs de 

marktwerking een belangrijker rol te laten spelen, hebben private concurrenten in deze 

situatie vrij spel. 

Deze geprivatiseerde instellingen zullen echter 'de krenten uit de pap pikken', willen zij 

kostendekkend of winstgevend kunnen opereren. De rol van de universiteiten en 

hogescholen, die wel uit publieke middelen worden gefinancierd, zou daardoor 

kunnen worden gereduceerd tot het aanbieden van opleidingen die commercieel niet 

interessant zijn. Dit zou vergaande gevolgen kunnen hebben voor de toegankelijkheid 

van het totale aanbod van hoger onderwijs voor álle groepen in de samenleving. 

Scenario 2 Het tweede scenario is dat universiteiten - teneinde het eerste scenario te vermijden -

zich gedwongen zien in toenemende mate beroepsopleidingen of op z'n best 

'verwetenschappelijkte' beroepsopleidingen aan te gaan bieden. Dit kan gezien 

worden als een reactie op de negatieve gevolgen van teruglopende financiële middelen 

en een door demografische ontwikkelingen veroorzaakte teruglopende instroom van 

studenten, maar is ook bedoeld om de (private) concurrentie de pas af te snijden. Er 

zou dan een neerwaartse spiraal kunnen ontstaan, waardoor een steeds groter deel 

van de toch al schaarser wordende financiële ruimte van de universiteiten aan deze 

opleidingen moet worden besteed en de 'echte' wetenschappelijke opleidingen in 

toenemende mate onder druk komen te staan. Onder invloed van discussies over het 

maatschappelijk of economisch 'nut ' van bepaalde disciplines en de vraag of dergelijke 

opleidingen uit publieke middelen moeten worden gefinancierd, zouden bepaalde 

vakgebieden kunnen worden gemarginaliseerd. 

Als reactie op de 'vlucht naar voren' van het w.o. zou het h.b.o. zich gedwongen 

kunnen zien steeds meer de nadruk te leggen op praktische vaardigheden, waardoor 

de cognitieve en culturele ontwikkeling van studenten naar de achtergrond verdwijnt. 

De meerwaarde van een hogere beroepsopleiding boven bijvoorbeeld een middelbare 
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beroepsopleiding wordt dan moeilijk aan te t onen , en de hogescholen zouden tussen 

hamer en aambeeld terecht kunnen komen: het 'hoger ' beroepsonderwijs wordt in 

toenemende mate overgenomen door de universiteiten, terwijl het 'middelbaar' 

beroepsonderwijs in Nederland bij andere instellingen reeds in meer dan goede 

handen is. 

Op grond van ontwikkelingen die zich op dit m o m e n t in het hoger onderwijs 

aftekenen, constateren de colleges van bestuur van UvA en HvA dat realisatie van 

beide scenario's tot de mogelijkheden behoort, zij het dat het tweede scenario iets 

waarschijnlijker is; bepaalde elementen daarvan doen zich in de praktijk reeds voor. 

Realisatie van beide scenario's zou echter betekenen dat de essentie - en daarmee de 

kracht - van het huidige binaire stelsel verloren gaat . 

Wenselijkheid van samenwerking 

Er is ook een derde scenario denkbaar: het w.o. en h.b.o. laten de ontwikkelingen niet 

op zich af komen, maar trekken het initiatief naar zich toe. De colleges van bestuur 

concluderen op grond van bovengeschetste ontwikkelingen dat dit uitsluitend mogelijk 

is wanneer hogescholen en universiteiten hun beleid en strategie op elkaar afstemmen 

en zich niet in een positie van onderlinge concurrentie laten dwingen. 

Als gevolg van de ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn geschetst, is het 

binaire stelsel een nieuwe fase ingegaan. De verhouding tussen w.o. en h.b.o. zal 

daardoor veranderen. Wederzijdse afstemming van zowel onderwijsbeleid als 

strategische oriëntatie van UvA en HvA zal noodzakelijk zijn teneinde een type 

onderwijs te realiseren dat afgestudeerden een dusdanige meerwaarde biedt, dat zij 

interessant zijn voor de markt en adequaat zijn opgeleid voor de wetenschap. Om dit 

te realiseren dienen de sterke punten van de universiteit en hogeschool verder versterkt 

te worden, met behoud van de goede elementen uit het huidige binaire stelsel. 

Universiteiten en hogescholen moeten de kans grijpen om het binaire stelsel zodanig te 

hervormen, dat het w.o. en h.b.o. in staat worden gesteld zich te versterken als 

zelfstandige, gelijkwaardige onderwijsvormen, en tegelijkertijd op adequate wijze 

kunnen inspelen op de kansen en uitdagingen die er voor het hoger onderwijs bestaan. 

De bestaande (rigide) tweedeling tussen universiteit en hogeschool vormt daarbij in 

toenemende mate een probleem. 
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De colleges achten daarom het moment gekomen da t h.b.o. en w.o. komen tot 

structurele samenwerking. Uitgangspunten daarbij zullen moeten zijn: efficiënte en 

effectieve dienstverlening aan studenten, toekomstgerichtheid, innovatiekracht en 

slagvaardigheid. 

Alleen daardoor kunnen de verantwoordelijkheden die de instellingen hebben ten 

aanzien van hun studenten en de samenleving als geheel ook worden wáárgemaakt. 

Daarnaast zou binnen een dergelijk structurele samenwerking een aanzienlijke 

verbetering van de internationale concurrentiepositie van het hoger onderwijs kunnen 

worden bereikt. Het wegvallen van de europese binnengrenzen zal zonder twijfel gaan 

leiden tot meer concurrentie tussen onderwijsinstellingen; het huidige binaire stelsel 

met zijn strikte scheiding tussen h.b.o. en w.o. kan daarbij in ons nadeel werken. 

Het gezamenlijk optrekken van UvA en HvA biedt niet alleen mogelijkheden om 

bijvoorbeeld op de internationale markt georiënteerde masters-opleidingen aan te 

bieden, maar opent ook perspectieven ten aanzien van het gebruiken van de 

naamsbekendheid van Amsterdam zonder tegelijkertijd verwarring te stichten over de 

status van 'universiteit' en 'hogeschool' die in de ogen van veel buitenlanders hetzelfde 

lijken te doen, maar niet hetzelfde zijn. 
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SITUATIE NU 

a risico's voor studenten doordat ze 
níet makkelijk kunnen overstappen 
van w.o. naar h.b.o. en omgekeerd 

D nieuwe kennisgebieden in de 
samenleving waar de scheiding 
h.b.o. - w.o. niet (anger actueel is 

i toenemen van concurrentie tussen 
h.b.o. en w.o. kan teiden to t 
verzwakking of zelfs margìnaliíerrng 
van beide soorten hoger onderwijs 

i strikte tweedeling tussen h.b.o. 
en w.o, leidt to t het ontbreken van 
wetenschappelijk onderzoek als 
kennisbron voor bepaalde h.b.o. 
opleidingen 

1 door diverse autonome ontwikke
lingen (schaalvergroting in het 
h.b.o,, één juridisch kader voor 
zoweľh.b.o als w.o.) zijn beide 
typen hoger onderwijs in eikaars 
richting opgeschoven. 

SAMENWERKING VERMINDERT RISICO'S 
EN LOST PROBLEMEN OP 

m meer mogelijkheden voor studenten 
om met gering tijdsveriies 
over te stappen; daardoor minder 
uitval van studenten 

m mogelijkheden om voor nieuwe 
kennisgebieden nieuwe, gecombi
neerde w.o ./h.b.o .-op leidingen aan 
te bieden 

m UvA en HvA bundelen hun kractiten 
waar dat kan en verspillen geen 
(gem eens chaps) ge ld aan nodeloze 
onderlinge concurrentie 

m samenwerking maakt weten
schappelijk onderzoek toegankelijk 
als kennisbron voor alle 
h.b.o.-opleidingen 

m door nu te besluiten tot institutionele 
samenwerking bepalen UvA en HvA 
zelf hoe, op welke terreinen en onder 
welke voorwaarden zij verder in 
eikaars richting willen opschuiven 

r 

6. Mogelijkheden tot samenwerking. 

Gezien de vorige paragrafen zou een (institutionele) samenwerking tussen de UvA en 

HvA gericht moeten zijn op het in samenhang realiseren van de volgende 

doelstellingen: 

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 huidige rangeerproject zó 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 
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waar een andere differentiatie dan uitsluitend he t onderscheid h.b.o. - w.o. 

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. 

Binnen de huidige situatie van de beide instellingen en de doelstellingen die met de 

samenwerking worden beoogd, bestaan er - in oplopende volgorde van intensiteit -

globaal de volgende mogelijkheden tot samenwerking: 

į . Samenwerking op projectbasis 

Per samenwerkingsgebied wordt een project gestart; al naar gelang het project 

dichterbij de UvA of de HvA ligt, ligt de verantwoordelijkheid bij een van beide colleges 

van bestuur. Zou de samenwerking hiertoe beperkt worden, dan zou kunnen worden 

aangesloten bij de reeds bestaande samenwerkingsprojecten tussen de UvA en HvA. 

Ook uitbouw van het huidige rangeerproject is zeker mogelijk. De door de beide 

colleges beoogde samenhang tussen de verschillende doelstellingen maakt een verdere 

projectmatige aanpak echter riskant. 

Voor deze samenhang is namelijk intensieve samenwerking tussen meerdere 

onderdelen van de HvA en de UvA noodzakelijk. Kiezen voor de projectvorm zal 

daarentegen leiden tot meerdere projecten, waardoor de gewenste samenhang 

verloren zou kunnen gaan. Ook heeft een project per definitie de uitstraling van iets 

'tijdelijks', terwijl de beoogde samenwerking een permanent karakter heeft. 

Tenslotte draagt het ontbreken van de noodzakelijke structurele communicatie en 

aansturing, het gevaar in zich dat de noodzakelijke innovatie uitsluitend binnen de 

projectstructuur plaatsvindt. De colleges staat echter een gezamenlijk gedragen 

verantwoordelijkheid voor ogen. 

2. Uitwisselen en/of gezamenlijk ontwikkelen en verzorgen van onderdelen van 

opleidingen 

Bepaalde sterk beroepsgerichte opleidingen van de UvA zouden kunnen worden 

'uitgeruild' tegen onderdelen van de HvA die sterk theoretisch gericht zijn. Omdat de 

instrumenten daarvoor in de huidige structuur ontbreken, is gezamenlijke aansturing 
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van deze opleidingen - anders dan op projectbasis - niet mogelijk. Ten aanzien van 

samenwerking bij de aansturing en uitvoering van deze opleiding geldt derhalve 

hetzelfde als wat reeds ten aanzien van de samenwerking op projectbasis is betoogd. 

Voiiedige uitwisseling van opleidingen, waarna de aansturing dus gescheiden 

plaatsvindt is wel theoretisch denkbaar maar levert ten opzichte van de situatie van dit 

moment niet de beoogde meerwaarde op. 

3. Globale vormen van samenwerking, voornamelijk op bestuurlijk en beleidsniveau 

Mogelijkheden: afstemming van het beleid op het vlak van onderwijs, personeel en 

studentenvoorzieningen; afstemming bij investeringen in duurzame goederen; 

informatie-uitwisseling en afspraken t.a.v. huisvestingsbeleid. 

Deze optie biedt samenwerkingsvormen aan die minder verreikend zijn dan 

samenwerking op projectbasis, hetgeen naar het oordeel van de colleges van bestuur 

van de UvA en HvA betekent dat de doelen die met samenwerking worden beoogd 

niet zullen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij speelt zeker ook een rol dat het 

ontbreken van een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid niet bijdraagt aan de 

effectuering van het beleid 

4. Specifieke samenwerkingsafspraken op operationeel niveau 

Er worden formele afspraken neergelegd in contracten, op terreinen als uitleen van 

personeel, verzorgen van onderwijsprogramma's, gemeenschappelijke strategie

ontwikkeling of marktafspraken. Deze overeenkomsten kunnen leiden tot het aangaan 

van gemeenschappelijke verplichtingen. De verwevenheid van beide organisaties 

neemt daardoor toe. 

Het bezwaar tegen deze optie is echter, dat er geen sprake is van enige relatie met de 

drie doelstellingen die aan het begin van deze paragraaf zijn opgesomd, zeker niet 

wanneer deze doelstellingen in samenhang worden bezien. Het gaat immers om veel 

meer dan alleen samenwerking op operationeel niveau. Het moet gaan om inhoud èn 

uitvoering. 

5. Gezamenlijk beheren en uitbouwen van activiteiten 

Bij deze optie worden nieuwe organisatie-vormen in het leven geroepen waarin 

elementen van de bestaande instellingen worden samengevoegd. Daarbij worden door 

beide deelnemende partners bevoegdheden overgedragen. Gedacht kan worden aan: 

- ontwikkelen en/of beheren van gemeenschappelijk onderwijsaanbod 
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- opzetten van gezamenlijke studentenvoorzieningen 

- samenvoegen en/of uitbouwen van (delen van) de centrale dienstverlening. 

Binnen deze optie kunnen zowel de operationele samenwerking als de inhoudelijk-

conceptuele samenwerking worden gerealiseerd. Bovendien is dit ook onder de 

huidige wetgeving mogelijk: hoofdstuk 8 van de W H W opent de mogelijkheid om op 

basis van een gemeenschappelijke regeling samenwerkingsinstituten in het leven te 

roepen. 

6. Fusie 

In deze oplopende reeks van samenwerkingsvormen zou een fusie tussen de UvA en 

HvA de meest verstrekkende optie zijn. Dit is echter niet aan de orde omdat een fusie 

tussen instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs 

binnen de huidige wetgeving niet is toegestaan. 

Conclusie In de voorgaande hoofdstukken is op grond van een omgevingsverkenning en een 

probleemanalyse geconcludeerd dat samenwerking tussen UvA en HvA een reële 

mogelijkheid biedt om aan een aantal problemen het hoofd te bieden, en tegelijkertijd 

nieuwe kansen schept voor zowel w.o.-opleidingen als h.b.o.-opleidingen, als ook voor 

nieuw te starten opleidingen op het snijvlak tussen beide typen van hoger onderwijs. 

Naar aanleiding van de ervaringen met samenwerkingsprojecten die in de afgelopen 

jaren in en tussen beide instellingen zijn opgedaan, concluderen de beide colleges van 

bestuur echter dat een dergelijke samenwerking tussen UvA en HvA alleen kansrijk is 

wanneer er sprake is van één bestuurlijke eenheid, waarin al deze samenwerkings- en 

vernieuwingsprojecten kunnen worden ondergebracht en aangestuurd (optie 5). In het 

volgende hoofdstuk zal dit nader worden uitgewerkt. 

7. Universiteit en Hogeschool 

Uit de hoofdstukken 1 tot en met 5 kan de conclusie worden getrokken dat het h.b.o. 

en het w.o. met ingrijpende problemen worden bedreigd. Bij het uitblijven van een 

adequate reactie daarop zal naar het oordeel van de colleges van bestuur van de UvA 

en HvA uiteindelijk het adequaat functioneren van de universiteit en hogeschool op het 

spel komen te staan. Vanzelfsprekend zal dit niet van vandaag op morgen gebeuren; 

veelal gaat het in dit soort processen om een evolutie, niet om een revolutie. 

Niettemin is het de stellige overtuiging van beide colleges dat er op dit moment een 
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stap gezet moet worden die verstrekkende mogelijkheden tot samenwerking biedt, 

willen de beide instellingen hun functie kunnen behouden. In feite moet er een 

structuur worden gekozen die ruimte biedt aan alle wensen tot samenwerking. 

De colleges van bestuur hebben daarom een sterke voorkeur voor een structuur die de 

mogelijkheid biedt om uiteindelijk onderwijsprogramma's van beide instellingen onder 

één bestuurlijke verantwoordelijkheid te brengen. Daarbij is het met het oog op 

eenheid van bestuur en beleid noodzakelijk dat bestuurlijk krachtig kan worden 

gehandeld. 

De colleges van bestuur van de UvA en de HvA spreken dan ook het voornemen uit om 

tussen de beide instellingen een samenwerkingsinstituut op te richten, waarbinnen 

- in een aantal nader te bepalen fasen - uiteindelijk delen van het onderwijsaanbod van 

de beide afzonderlijke instellingen zullen worden ondergebracht. De beide colleges 

zullen de daartoe noodzakelijke bevoegdheden stapsgewijs overdragen aan het te 

vormen bestuur van dit samenwerkingsinstituut. Dit instituut zal 'Universiteit en 

Hogeschool - Amsterdams hoger onderwijs' gaan heten (afgekort UHA).' 

Op de gebieden van het post-academisch, respectievelijk post-hoger beroepsonderwijs 

en het contractonderwijs dat door de UvA en HvA wordt verzorgd zien de colleges 

mogelijkheden tot samenwerking (zie de voorbeelden aan het einde van deze notitie). 

Over de vorm waarin dat zou kunnen wordt nog nagedacht. 

Het ligt in beginsel niet in de bedoeling het onderzoek dat aan de UvA wordt verricht in 

het samenwerkingsinstituut onder te brengen. Wel zal er naar worden gestreefd een 

zodanig open structuur en stimulerende omgeving te scheppen, dat het onderzoek kan 

gaan functioneren als kennisbron voor het onderwijs, waar dat nog niet het geval is. 

Daarnaast zullen ook studentenvoorzieningen van de beide instellingen in het 

samenwerkingsinstituut worden ondergebracht. 

Conform hetgeen reeds is opgemerkt in hoofdstuk 6 onder punt 5, kan er bij de 

praktische vormgeving van de samenwerking tussen UvA en HvA gebruik gemaakt 

worden van art. 8.1 van de Whw. In dit artikel wordt de mogelijkheid geopend een 

samenwerkingsinstituut op te richten tussen twee instellingen voor hoger onderwijs. 

De beide colleges van bestuur zijn voornemens om met gebruikmaking van het 

bepaalde in dit artikel, onderwijstaken van beide instellingen in een aantal stappen 

onder te brengen in een samenwerkingsinstituut, dat zoals gezegd Universiteit en 

Hogeschool Amsterdam zal gaan heten. De uitvoering van de gemeenschappelijke 
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regeling zal in handen worden gegeven van één bestuurlijke eenheid, waarin leden van 

de colleges van bestuur van beide instellingen partciperen. 

Bij de vormgeving en uitvoering van de gemeenschappelijke regeling zal een aantal 

randvoorwaarden in acht moeten worden genomen, waaronder tenminste: 

- het tegengaan van strijdigheid met het centraal register opleidingen hoger 

onderwijs (Croho), dat uitgaat van een tweedeling tussen wetenschappelijk 

onderwijs en hoger beroepsonderwijs; 

- het voorkomen dat er een negatieve prikkel kan uitgaan van de verschillen in 

bekostigingswijze tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. 

Wat betreft de wijze waarop de student de Universiteit en Hogeschool Amsterdam 

betreedt, is gekozen voor een model waarbij studenten door drie poorten 

binnenkomen: een havo/h.b.o.-poort, een vwo/w.o.-poort en een 'gemengde' poort. 

De colleges van bestuur geven onder meer vanwege de herkenbaarheid van de 

verschillende h.b.o.- en w.o.-opleidingen en de herprofilering van het voortgezet 

onderwijs aan dit model de voorkeur, boven een model waarin alle studenten door 

dezelfde 'poort ' binnenkomen en selectie van studentenstromen daarna plaatsvindt. 

De colleges zien aan het eind van het samenwerkingsproces een situatie voor zich 

waarin de Universiteit en Hogeschool Amsterdam drie groepen van opleidingen 

verzorgt: 

- wetenschappelijke opleidingen (in beginsel niet toegankelijk voor havisten); 

- opleidingen die gericht zijn op het snijvlak tussen wetenschappelijk onderwijs en 

hoger beroepsonderwijs, waaronder ook nieuw te ontwikkelen opleidingen kunnen 

vallen; deze laatste zullen in beginsel toegankelijk zijn voor zowel vwo'ers als 

havisten); 

- beroepsopleidingen (in beginsel bedoeld en ook ingericht voor havisten en 

mbo'ers). 

In het gekozen model is er sprake van voorselectie op vergelijkbare wijze als op dit 

moment, waarna via doorverwijzen en rangeren de student zo snel mogelijk op de 

juiste plaats terecht komt. 

') Universiteit en Hogeschool - Amsterdam higher education system. 

Universiteit en Hogeschool - Ėcoles des hautes études Amsterdam. 
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Mogelijke bezwaren tegen samenwerking 

De colleges hebben zich rekenschap gegeven /an de tegenwerpingen, die tegen hun 

keuze voor de oprichting van een samenwerkirigsinstituui kunnen morden ingebiacht 

Deze zijn naar het oordeel van de colleges terug te brengen tot twee kernbezwaren 

Bezwaar 1 Het niveauverschil tussen wetenschappelijk onderwijs en hogei 

beroepsonderwijs zou bij een samengaan van beide instellingen leiden t o l 

niveau- en siatus-verlagmg van het universitair ondeiwip 

De samenwerking die de colleges voorstellen betust niet op een ontkenning van de 

verschillen tussen universiteit en hogeschool, maar op een erkenning van die 

verschillen In deze zin snijdt het bovenstaande bezwaar geen hout De colleges zijn 

zich ei maar al te goed van bewust dat ontkenning van de verschillen ertoe kan leiden 

dat h b o - en w o -opleidingen al te gemakkelijk ' in de blendei' gestopt zouden 

kunnen wo iden r met als resultaat een ondefinieerbaar en onsmakelijk wanproduct 

waar niemand op zit te wachten 

Het einddoel van de oplichting van de Universiteit en Hogeschool Amsterdam is dan 

ook nadrukkelijk niet om opleidingen in elkaai te schuiven Het gaat om afstemming 

van het onderwijsaanbod en optimale benutting van de unieke kwaliteiten van de 

universiteit eneizijds en de hogeschool anderzijds, met als doel te komen to t 

wederzijdse versterking Dit alles met het oog op herstel en versterking van de 

specifieke kenmerken van - en derhalve ook van de kenmerkende verschillen tussen -

wetenschappelijk onderwijs f-.r, hoger beroepsonderwijs Wanneei het samengaan van 

opleidingen daaiaan een positieve bijdrage zou kunnen leveren, kan dat worden 

oven'vogen, maar uitsluitend wanneer dat zowel inhoudelijk als organisatorisch 

voordelen biedt, oók ten aanzien van de mogelijkheden die studenten worden 

geboden Het is echter van belang eraan vast te houden dat opleidingen, hoe dan ook, 

noditvolledig kunnen samengaan Ei zal immetsalti jd een w o - e n aen h b o -

uitstroomniveau moeten blijven bestaan 

Samengaan van opleidingen moet, met andere wooiden, mogelijk, zinvol en 

veiantwoo'd zijn vanuit de specifieke rollen die het h b o en w.o binnen de 

Universiteit en Hogeschool Amsterdam zullen hebben De colleges stellen met nadruk 

vast dat het niet alleen wettelijk onmogelijk is. maar ook geenszins in de bedoeling ligt 

om studenten afkomstig van het havo in het samenwerkingsinstituut rechtstreeks 

toegang te geven to t w o -opleidingen Wel zullen studenten van beide instellingen 

wederzijds toegang kunnen hebben tot (onderdelen van) vakken Dat zal zeker het 

geval zijn bij nieuw to t stand te brengen opleidingen, hoewel ook daar aan (tenminste) 

twee uitstroomniveaus zou kunnen worden gedacht Er moet namelijk een 
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onderscheid worden gemaakt tussen de opleiding die een student volgt en de 

elementen waaruit het onderwijsprogramma van die opleiding is opgebouwd 

Bezwaar 2 De wisselwerking tussen ondeiwijs en ondeizoek binnen de universiteit 

maak i samenwerking met een instelling die geen ondeizoek verricht, 

onverantwoord 

De relatie tussen ondetwiis en onderzoek die voor de universiteit in de wet verankerd 

ligt. zou in deze visie binnen een samenwerkingsinstituut in gevaar komen De colleges 

van bestuur delen die mening niet Integendeel zij zijn van mening dat juist in de 

bestaande situatie - door de toenemende diuk o m verder ie bezuinigen, een terugloop 

van de instroom en vragen vanuit de samenleving om een ander type opleidingen en 

een andei type opgeleiden - de onderzoekstaak van de universiteiten in het gedrang 

zou kunnen komen 

Met name bi| de unlveisitaire opleidingen die het sterkst te maken hebben gekregen 

met de consequenties van de massale belangstelling van de studenten, alsmede bij de 

later in het univeisitaire onderwijsaanbod opgenomen '-kundes', is het zwaai tepunt 

inmiddels - vaak noodgedrongen - al bi| het onderwijs komen te liggen 

Een van de hoofddoelen -'an de samenwerking is het herstellen en/of versterken van 

het wetenschappelijk karakter van die opleidingen Dat kan bijvoorbeeld door aparte 

ondervvijsstiomen te creëren voor excellente studenten, en/of voor studenten die reeds 

bij aanvang van hun opleiding (na de propaedeuse) te kennen geven een carrière in de 

wetenschap te beogen, en/of /oor meer op de (beroeps)praktijk georiënteerde 

studenten 

Deze laatste groep studenten zou samen met de v.w o'ers die dat wensen in een 

nieuwe stroom geplaatst kunnen worden, sterk gelijkend op wat de WRR een 

'verwetenschappelijkte beroepsopleiding' noemt 

De belangrijkste activiteiten van hel samenwerkingsinstituut zullen in eerste aanleg 

liggen op het gebied van de propaedeuse en de nieuwe opleidingen Noch de 'echte' 

w o -opleidingen, noch de 'echte' h b o -opleidingen mogen verdwijnen, het is - het zi| 

vooi alle duidelijkheid nogmaals gesteld - juist het doel van de oprichting van de 

Universiteit en Hogeschool Amsterdam om het 'zuwere' wetenschappelijke, 

respectievelijk beroepsgerichte karakter van opleidingen te kunnen herstellen, waar 

da t is verwaterd 

Overigens kan tegen dit bezwaar naast het hierboven leeds vermelde, tevens worden 

ingebracht dat sarnenweiking ook nieuwe mogelijkheden biedt op onderzoeksgebied, 

namelijk op die terreinen waai de h b o -opleidingen geen pendant in het w o 

hebben 
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Voortgang van de besluitvorming 

Deze notitie markeert een tussenstadium in de gedachtevorming over de 

samenwerking tussen UvA en HvA. Dat die samenwerking er moet komen, en in welke 

vorm, staat voor de beide colleges van bestuur vast. Op welke wijze de gekozen vorm 

precies gaat worden ingevuld, hoe de samenwerking concreet gestalte gaat krijgen 

binnen het gekozen kader, is nog open. Dat betekent dat er nog veel vragen 

beantwoord zullen moeten worden. De colleges van bestuur hebben er bewust voor 

gekozen thans niet alles in detail in te vullen. Het gaat nu er om dat in en tussen beide 

instellingen het gesprek op gang komt over de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

deze samenwerking, de kansen die ze biedt en de eventuele risico's. 

Natuurlijk moet er nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Over zaken als financiering 

van het samenwerkingsinstituut, de consequenties voor het personeel en voor de 

studenten. Er moet een tijdpad vastgesteld worden voor het overgaan van 

onderwijsprogramma's naar het samenwerkingsinstituut, er moeten pilots worden 

gestart, en nog veel meer. Het spreekt vanzelf dat deze zaken goed moeten worden 

geregeld. Daar thans al concrete voorstellen voor doen zou naar het oordeel van de 

beide colleges prematuur zijn. Niet alleen omdat daardoor de aandacht zou worden 

afgeleid van waar het werkelijk om gaat, namelijk het bedenken van plannen over 

welke kansen deze nieuwe situatie ons biedt, maar ook omdat door de samenwerking 

nu al gedetailleerd in te vullen, er al veel te veel word t verankerd, vastgelegd. Daardoor 

zouden goede ideeën verloren kunnen gaan, omdat die niet in een tevoren 

vastgelegde structuur passen. 

In een bijlage zijn een zestal voorbeelden genoemd van denkbare samenwerkings

mogelijkheden tussen UvA en HvA. Deze opties kunnen met vele andere worden 

aangevuld. Welke, en welke daarvan realistisch zijn en welke (nog) niet, dat is wat 

thans moet worden bediscussieerd. Over rechtspositieregelingen, financiering 

enzovoort moeten we het in dit stadium nog niet hebben. Dat betekent uiteraard niet, 

daar niet reeds over kan worden nagedacht. 

Waar het om gaat is dat nu de reisdoelen worden vastgesteld. Pas dan kunnen we 

bepalen wat we nodig hebben om daar te komen. 

De colleges van Bestuur willen de besluitvorming over deze notitie in december 1997 

afronden, teneinde op of omstreeks 1 januari 1998 te kunnen aankondigen op welke 

wijze deze voornemens tot samenwerking verder vorm zullen krijgen. 
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Voorbeelden van mogelijkheden tot samenwerking tussen 
UvA en HvA 

Onderstaande voorbeelden zijn ontleend aan de medische- en gamma- sector, alsmede 

aan de sfeer van de voorzieningen. Vanzelfsprekend is dit geen imitatieve opsomming. 

Ook andere opties zijn mogelijk. 

Voorbeeld 1 

Zowel de UvA als de HvA verzorgen een breed spectrum aan economische opleidingen. 

Voor de HvA gaat het daarbij om nagenoeg het complete scala aan hoger economisch 

en adminstratief onderwijs (h.e.a.o.) in een deeltijdse variant en als co-operative 

education. Daarnaast zijn er opleidingen die nauw aan de economie verwant zijn of de 

economische opleidingen deels overlappen: technische bedrijfskunde, vervoerskunde 

en logistiek, de opleiding voor boekhandel en uitgeverij. De UvA verzorgt het totale 

aanbod aan wetenschappelijke opleidingen op economisch gebied, waaronder 

bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy, bedrijfskundige informatica. Sommige 

w.o.-opleidingen hebben wel een h.b.o-pendant, andere niet, en andersom. 

Samenwerking binnen deze sector kan niet alleen grote meerwaarde opleveren voor 

zowel de studenten (gemakkelijker overstappen) als het onderwijs in het algemeen 

(meer uitwisseling van actuele kennis, nieuwe uitdagingen voor personeel), maar het 

kan ook de wervingskracht van deze opleidingen bevorderen. 

Opvallend - gezien het belang van de transportsector voor de regio Groot-Amsterdam -

ís daarnaast het tot nu toe ontbreken van een w.o.-opleiding op het gebied van 

logistiek. Gesprekken daarover zijn los van het in deze notitie beschreven perspectief 

reeds gaande tussen HvA, UvA en de HES-Amsterdam. Nauwere samenwerking tussen 

UvA en HvA zal aan deze ontwikkelingen een extra impuls geven. 

Voorbeeld 2 

Ook in de medische sector kan samenwerking w.o. - h.b.o. meerwaarde opleveren. 

Bijvoorbeeld op het gebied van de verpleegkunde, door nauwere samenwerking tussen 

de h.b.o.-opleiding tot verpleegkundige en de academische ziekenhuizen. Deze 

samenwerking zou bijvoorbeeld de mogelijkheid openen tot het aanbieden van een 

(mogelijk internationaal georiënteerde) masters-opleiding verpleegkunde. Mede in 

verband daarmee is het wenselijk te komen tot structurele wetenschappelijke 

ondersteuning van het beroep van verpleegkundige, en een situatie te realiseren 

waarin de resultaten van zulk wetenschappelijk onderzoek kunnen worden onder

steund door, en gebruikt in, innoverend onderwijs. Institutionele samenwerking tussen 

UvA en HvA schept de voorwaarden waaronder dat tot de mogelijkheden behoort, 
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Voorbeeld 3 

Onze samenleving is in hoge mate afhankelijk van het recht. In allerlei beroepen en 

functies moeten mensen over juridische kennis beschikken. Personeelsfunctionarissen 

over kennis van het arbeids- en sociaal recht, medewerkers van sociale dienst moeten 

het sociaal zekerheidsrecht beheersen en bijvoorbeeld medewerkers van 

milieudiensten moeten het nodige weten van bestuurs- en milieurecht. 

Dientengevolge zijn er diverse beroepsopleidingen die een belangrijke juridische 

component hebben. Structurele samenwerking met juridische faculteiten is er echter 

nauwelijks, met name vanwege de kunstmatige grens tussen w.o. en h.b.o. Die grens 

moet transparanter worden, wi l zo'n samenwerking ooit van de grond kunnen komen. 

En dat is noodzakelijk, willen beroepspraktijk en wetenschap elkaar blijvend kunnen 

ondersteunen en versterken. 

Voorbeeld 4 

De Hva en de UvA onderhouden beiden een omvangrijk pakket van studenten

voorzieningen. De positie van de studenten, hun financiële mogelijkheden, hun 

problemen en het feit dat ze allen in Amsterdam wonen en/of studeren, is voor alle 

studenten gelijk. Het ligt voor de hand dat UvA en HvA op dit punt hun krachten 

bundelen, en aan alle amsterdamse studenten (van UvA en HvA) hetzelfde pakket aan 

diensten, mogelijkheden en faciliteiten aanbieden. Dat is niet alleen beter voor de 

student, het is ook goedkoper voor de instellingen. 

Voorbeeld 5 

De beide instellingen in Amsterdam onderhouden, kopen en verkopen gebouwen, 

maar ook roerende zaken als computers, boeken, en meubilair. Daarnaast houden 

beide instellingen diverse bibliotheken en mediatheken in stand en worden gebouwen 

voorzien van ondersteunend personeel als conciërges, huismeesters, receptionisten en 

secretariële medewerkers. Een krachtenbundeling van beide instellingen op dit gebied 

van facilitaire ondersteuning voor de primaire processen zou niet alleen een belangrijke 

kostenreductie kunnen opleveren, het zou ook de dienstverlening aan het personeel en 

de studenten efficiënter en beter kunnen maken. 

Voorbeeld 6 

Elders in de notitie is betoogd dat het traditionele onderscheid tussen h.b.o. en w.o. 

vooral niet meer opgaat op zich nieuw ontwikkelende gebieden in de samenleving. 

UvA en HvA verzorgen beiden specifieke post-academische resp. post-h.b.o. 

opleidingen, die bij uitstek gericht zijn op het bijscholen van mensen op juist die zich 

nieuw ontwikkelende terreinen van de samenleving. Hoewel zoals gezegd onderzoek 
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naar de precieze vorm daarvan nog moet plaatsvinden, is thans reeds de vraag 

gerechtvaardigd wat er - gezien de problematiek van bijscholing - meer voor de hand 

ligt dan een krachtenbundeling op juist die gebieden? 
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