
 Samenvatting

In dit advies reageert de Onderwijsraad op de strategische agenda hoger onderwijs en onder-

zoek. De raad staat achter de ambitie van de agenda voor meer kwaliteit en di�erentiatie. Hij 

is echter van mening dat de innovatieve kracht van de samenleving door ons hoger onderwijs 

nog verder versterkt kan worden. Uitstekend hoger onderwijs is nodig voor economische groei 

en heeft een intrinsieke waarde zowel voor de deelnemers als voor de maatschappij. Vanuit 

deze visie formuleert de raad vier aanbevelingen. 

 Versterk de inzet op kwaliteit 

De raad onderschrijft het streven van de staatssecretaris om de kwaliteit van het hoger onder-

wijs te verhogen. De raad adviseert om daarbij niet alleen op rendement te sturen, maar 

tevens rechtstreeks en meer integraal op kwaliteitsaspecten. Een breed gedragen en op inter-

nationale maatstaven gebaseerd kwaliteitsbegrip zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. 

Om de ambities te realiseren is een versterking van de kwaliteitscultuur nodig.

 Versterk de inzet op profilering

De raad ondersteunt het streven om te komen tot meer pro!lering van instellingen. Hij is van 

mening dat het daarbij van belang is om niet op voorhand te sturen op het type pro!lering. 

Naast inhoudelijke pro!lering door uitruil van masteropleidingen zijn ook andere pro!leringen 

(regionaal, op doelgroep) mogelijk. De raad is van oordeel dat een krachtig procesmanage-

ment en de inzet van meer middelen noodzakelijk zijn om dit proces te stimuleren. 

  Zet in op brede taak hoger onderwijs om innovatieve kracht van de samenleving te 

bevorderen

Voor de innovatieve kracht van de samenleving is het van belang om de taak van het hoger 

onderwijs ruim te de!niëren. Een internationaal georiënteerde kenniseconomie vraagt om 

afgestudeerden die goed zijn opgeleid in hun vak, creatief zijn, kritisch en probleemoplossend 

kunnen denken en handelen, kunnen samenwerken in interdisciplinaire verbanden, zich thuis 

voelen in een diversiteit aan culturen en een brede blik op de wereld hebben. Deze brede taak 

van het hoger onderwijs vindt de raad tevens van belang met het oog op de persoonlijke vor-

ming van de student. 

 Waarborg de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Een belangrijk aandachtspunt is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De in de agen-

da bepleite toegankelijkheid op stelselniveau vormt daarvan een belangrijk aspect. Hoewel 

de raad van mening is dat selectie een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsverhoging van het 

hoger onderwijs, acht hij het raadzaam de deelname aan hoger onderwijs eerder te bevor-

deren dan te belemmeren. Een grotere variëteit binnen zowel wetenschappelijk onderwijs als 

hoger beroepsonderwijs is daarvoor noodzakelijk. Hierdoor kan iedere student hoger onder-

wijs volgen dat bij hem past. Daarnaast vraagt de raad aandacht voor het bevorderen van de 

doorstroming binnen het hoger onderwijs. 
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