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INLEIDING OVER DEZE STUDIE

Het waarborgen van de toegankelijkheid van het hbo is
een breed gedragen doel in onderwijsbeleid en -praktijk. Er heerst consensus dat studenten een gelijke kans
moeten krijgen om een onderwijsloopbaan te volgen die
past bij hun capaciteiten. In de praktijk blijkt het echter
lastig om consequent gevolg te geven aan dit uitgangspunt. Want wanneer is er sprake van een gelijke kans,
en waaraan lezen we die af? Betekent een gebrek aan
studiesucces onder bepaalde studenten dat het hbo voor
hen onvoldoende toegankelijk is? Wat of wie bepaalt
welke schoolloopbaan passend is? Wanneer is het legitiem
om bepaalde drempels op te werpen bij de start of later
in de opleiding, en wanneer vormen zulke drempels een
onterechte inperking van de toegankelijkheid van het hbo
voor bepaalde studentgroepen?
In deze studie wordt het vraagstuk van de toegankelijkheid van het hbo stapsgewijs theoretisch en empirisch
uitgediept. Allereerst worden het begrip toegankelijkheid
en gerelateerde begrippen als kansengelijkheid ontleed.

Er wordt een model voorgesteld dat het mogelijk maakt
het complexe vraagstuk van toegankelijkheid te ontleden.
Vervolgens worden met behulp van dit model de obstakels in kaart gebracht die de toegankelijkheid van het hbo
voor bepaalde groepen studenten lijken te belemmeren.
Tot slot wordt aan de hand van een beslismodel inzichtelijk gemaakt welke afwegingen nuttig of noodzakelijk zijn
bij het wegnemen, handhaven of compenseren van de
obstakels die de toegankelijkheid van het hbo versterken
of beperken.
Deze studie is uitgevoerd door het Lectoraat Beroeps
onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam in het kader
van het NRO-onderzoeksprogramma Overzichtsstudies
Hoger Onderwijs 2018.

1. W
 AT BEDOELEN
WE EIGENLIJK MET
TOEGANKELIJKHEID?
- NAAR EEN HELDER
BEGRIPPENKADER
EN MODEL
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Het waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger
onderwijs is een doel dat zowel op centraal beleidsniveau
als door hbo-instellingen zelf breed wordt gedragen (Min.
OCW, 2015; Vereniging Hogescholen, 2016). Leerlingen en
studenten zouden gelijke kansen moeten krijgen om een
onderwijsloopbaan te volgen die past bij hun capaciteiten,
zonder dat onnodige drempels worden opgeworpen die
de begaanbaarheid van leerwegen beperken (Onderwijsraad 1997; 2011).

aanhalingstekens afkomstig uit: Onderwijsraad, 2011).
In de praktijk worden aan deze begrippen dan ook wisselende interpretaties gegeven, waarbij vaker niet dan wel
sprake is van een helder gedefinieerd begrippenkader.
Wanneer wordt selectie fair geacht, volgens welke criteria
kan een drempel als onnodig worden bestempeld, en wat
betekent het als een leerweg begaanbaar moet zijn? De
antwoorden op zulke vragen vereisen het formuleren van
een norm, en die norm loopt in de praktijk uiteen.

De eerste barstjes in deze ogenschijnlijke consensus ontstaan wanneer de definitie en nuances van deze algemene
uitgangspunten worden gezocht. Het begrip ‘gelijke kans’
biedt bijvoorbeeld weinig houvast zolang onbenoemd blijft
wie of wat er gelijk moet zijn om te kunnen spreken van
een gelijke kans. En zonder explicitering van een norm is
het lastig te bepalen of het opwerpen van drempels bij de
start of tijdens een opleiding een vorm van ‘faire selectie’
is, of een ‘onnodige drempel’ die de ‘begaanbaarheid’ van
het hbo voor bepaalde studenten beperkt (termen tussen

Dat het begrip toegankelijkheid, en aanpalende begrippen
als (gelijke) kansen, (eerlijke) selectie, (onnodige) drempels
en (voldoende) begaanbaarheid in de praktijk op uiteenlopende manieren worden geïnterpreteerd, en zelden
expliciet worden gedefinieerd, bemoeilijkt de ontwikkeling
van toegankelijkheidsbeleid in het hbo. Een eerste belangrijke stap ten behoeve van het waarborgen van de toegankelijkheid van het hbo is daarom conceptuele helderheid te
scheppen in de interpretatie van het begrip toegankelijkheid en het bijbehorende begrippenapparaat.
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1.1 TOELAATBAARHEID EN BEGAANBAARHEID
Met toegankelijkheid kan in het onderwijs worden gedoeld
op toelaatbaarheid tot bepaalde scholen of opleidingstrajecten, maar ook op de begaanbaarheid van leerroutes in
de praktijk (Ledoux, Veen & Breetvelt, 2009; Onderwijsraad, 1997). Toelaatbaarheid wordt bepaald door de aanof afwezigheid van formele obstakels die de toegang tot
bepaalde vormen van onderwijs reguleren. Een voorbeeld
van een formeel obstakel is de ingangseis die het hbo aan
instromende studenten stelt wat betreft hun vooropleiding, of de eis dat studenten voldoen aan de BSA-norm
om na het eerste jaar de studie te mogen vervolgen.
Formele obstakels zijn altijd expliciet: ze worden in het
onderwijs als zodanig benoemd en gehanteerd.
De begaanbaarheid van leerroutes in de praktijk hangt af
van de aan- of afwezigheid van niet-formele obstakels die
van invloed zijn op de mogelijkheid voor studenten om
succesvol te kunnen studeren. Niet-formele obstakels kunnen zich op tal van terreinen voordoen. Er kan bijvoorbeeld
sprake zijn van materiële, financiële, of sociaal-culturele
kenmerken van de onderwijsomgeving die voor sommige
studenten een obstakel vormen om succesvol te studeren.
Soms zijn niet-formele obstakels concreet aanwijsbaar,
zoals wanneer een lesruimte niet toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers. Vaak zijn niet-formele obstakels echter
impliciet, waardoor het lastiger is om deze te identificeren
en inzichtelijk te maken hoe en in welke mate ze de toegankelijkheid van onderwijs beïnvloeden.

Er kan sprake zijn van een discrepantie tussen de formele
toelaatbaarheid en de begaanbaarheid van onderwijs in
de praktijk. Er wordt om die reden weleens gesproken
over ‘schijntoegankelijkheid’, bijvoorbeeld als het gaat om
de toegankelijkheid van het hbo voor studenten met een
mbo-diploma (Bormans et al, 2015). Studenten met een
mbo-diploma zijn formeel toelaatbaar, maar vallen in het
eerste jaar in het hbo aanzienlijk vaker uit dan studenten
met andere onderwijsachtergronden. Dit roept de vraag op
of het hbo als leerroute voor deze studenten in de praktijk
wel voldoende begaanbaar is.
Zowel de formele toelaatbaarheid als de begaanbaarheid in de praktijk zijn van belang bij het formuleren en
evalueren van toegankelijkheidsbeleid in het hbo. In het
eerste geval is de centrale vraag welke formele obstakels
de toegankelijkheid van het onderwijs zouden mogen of
moeten reguleren. In het tweede geval is de centrale vraag
welke obstakels de begaanbaarheid van leerwegen in de
praktijk beïnvloeden, en in hoeverre deze obstakels legitiem
worden geacht. In beide gevallen is de vervolgvraag of
de betreffende obstakels moeten worden gehandhaafd,
gereduceerd of gecompenseerd.
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1.2 INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM
Hoewel bij het vraagstuk van toegankelijkheid doorgaans
wordt gedacht aan obstakels die de initiële toegang tot
een leerroute in formele of informele zin bepalen, beperkt het vraagstuk zich geenszins tot de instroom in een
bepaalde school of opleiding. Ook formele of informele
obstakels gedurende de opleiding (doorstroom) of bij de
afronding van een opleiding (uitstroom) bepalen de kansen
van studenten om een opleiding succesvol te doorlopen.
Bij doorstroom kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
bindend studieadvies als formeel obstakel voor doorstroom
naar de hoofdfase. Bij uitstroom kan onder meer gedacht
worden aan het succesvol afronden van een eindwerkstuk,
stage, afstudeeropdracht of eindtoets als formeel obstakel
om het hbo-diploma te kunnen aanvragen.
De toegankelijkheid van een bepaalde fase van de (school)
loopbaan wordt deels bepaald door wat er in de fase
daaraan voorafgaand gebeurt (Elffers, 2016). Als een
vooropleiding bijvoorbeeld bepaalde stof niet of nauwelijks behandelt waardoor studenten met deficiënties aan
een vervolgopleiding beginnen, is dat van invloed op hun
kansen om de vervolgopleiding succesvol te doorlopen. Een
obstakel in de vooropleiding belemmert dan de begaanbaarheid van de vervolgopleiding. Evenzo kunnen obstakels
bij de initiële toegang tot een vooropleiding van invloed
zijn op de toegankelijkheid van de vervolgopleiding. Voor
de toegankelijkheid van het hbo is dan van belang dat de
onderwijsroutes die toegang bieden tot het hbo zelf ook
voldoende toegankelijk zijn voor potentiële hbo-studenten.

Soms wordt ook de fase ná de uitstroom uit de opleiding
betrokken bij de evaluatie van toegankelijkheid van het
onderwijs, bijvoorbeeld door te kijken naar de kansen
van gediplomeerden in een latere fase van hun (school)
loopbaan (Onderwijsraad, 1997). Zo kan een zwakke kwaliteit van een opleiding de kansen op de arbeidsmarkt van
gediplomeerden belemmeren. De invloed van de inrichting
van het hbo op de kansen van gediplomeerden in een vervolgopleiding (wo) of werk (arbeidsmarkt) betreft echter
een vraagstuk van de toegankelijkheid van het wo of van
de arbeidsmarkt zelf – en dus niet van het hbo - waarbij
obstakels kunnen worden geïdentificeerd in de fase voorafgaand aan de instroom op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt
voor het evalueren van de toegankelijkheid van het hbo is
de kans op succesvolle instroom, doorstroom en gediplomeerde uitstroom in en uit het hbo zelf. De obstakels die
van invloed zijn op die uitkomsten kunnen zowel in het
hbo als daarbuiten worden gezocht. In de vooropleiding
(b.v. gebrekkige voorbereiding op het hbo), de thuisomgeving (b.v. beperkte steun van familie bij het volgen van een
opleiding) en de arbeidsmarkt (b.v. discriminatie bij selectie
stagiairs) kan sprake zijn van obstakels die van invloed zijn
op de kans op een succesvolle in-, door- en uitstroom in
en uit het hbo.
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1.3 WELKE NORM WORDT GEHANTEERD?

Voor het evalueren van de toegankelijkheid van onderwijs
en het ontwikkelen van toegankelijkheidsbeleid is een
centrale vraag welke obstakels gerechtvaardigd worden
bevonden, en welke obstakels als een onterechte belemmering van de schoolloopbaan van (bepaalde) studenten
worden gezien (Onderwijsraad, 1997). Daaraan verbonden
is de vraag wanneer het wenselijk of noodzakelijk is om
bepaalde obstakels te beperken of weg te nemen, of in
welke gevallen compensatie moet worden geboden aan
studenten die in het bijzonder lijken te worden gehinderd
door een obstakel. Het beantwoorden van deze vragen
vereist het formuleren van een norm waartegen de rechtvaardigheid van obstakels wordt afgezet.
Doorgaans wordt in het onderwijs een meritocratische
norm gehanteerd. Daarbij wordt – in verschillende bewoordingen – uitgegaan van het principe dat de capaciteiten
of het leerpotentieel van een individu leidend dienen te
zijn voor het succesvol realiseren van een schoolloopbaan.
Individuen dienen daartoe gelijke toegang te krijgen tot
onderwijs dat past bij hun capaciteiten. Uit deze norm
volgt dat er geen formele of informele barrières mogen
worden opgeworpen die maken dat individuen met verschillende achtergronden bij gelijke geschiktheid ongelijke
kansen krijgen. De Onderwijsraad (1997) spreekt in dit
verband van het opheffen van ‘oneigenlijke verschillen’,
ofwel verschillen tussen leerlingen die gebaseerd zijn op
discrepanties tussen wat zij in potentie kunnen en wat zij
in het onderwijs bereiken. Een voorbeeld van zo’n oneigenlijk verschil is het gegeven dat leerlingen met lageropgeleide ouders door het basisonderwijs worden doorverwezen naar lagere schoolniveaus dan leerlingen met
hogeropgeleide ouders die een gelijk prestatieniveau laten
zien (Elffers, 2018; Inspectie van het Onderwijs, 2016). De
toegankelijkheid van de hogere niveaus in het voortgezet
onderwijs, en van het vervolgonderwijs daarna, is hierdoor
voor leerlingen met lageropgeleide ouders beperkter dan
voor leerlingen met hogeropgeleide ouders, ondanks een
gelijk leerpotentieel.

Hoewel de meritocratische norm op papier eenduidig oogt
- en een schending van die norm in het voorbeeld hierboven duidelijk aanwijsbaar is - is deze in de praktijk soms
lastig toe te passen. Het is in de eerste plaats onmogelijk
om het leerpotentieel van een individu exact vast te stellen
(Onderwijsraad, 1997). Dat maakt het lastig met zekerheid vast te stellen of de schoolloopbaan die een leerling
doorloopt optimaal aansluit bij zijn of haar capaciteiten.
Bovendien heeft het onderwijs zelf invloed op de ontwikkeling van de ‘merites’ waarop het selecteert (Elffers, 2016;
Espinoza, 2007; Satz, 2007, Wang, 1998). Door leerlingen
in verschillende leerroutes te plaatsen, zoals gebeurt in
het voortgezet onderwijs in Nederland, hebben leerlingen
geen gelijke toegang tot onderwijsaanbod. Ze krijgen
verschillend onderwijs, aan de hand waarvan ze zich verschillend ontwikkelen. We weten niet hoe een leerling zich
zou hebben ontwikkeld als hij ander onderwijs aangeboden had gekregen. De prestaties die een leerling laat zien,
vormen daarmee geen betrouwbare representatie van zijn
inherente capaciteiten of leerpotentieel. Een leerling kan
slechts prestaties laten zien wanneer hij in de gelegenheid
wordt gesteld die prestaties te leveren.
Naast een meritocratische norm wordt in publicaties
rondom het thema toegankelijkheid soms ook een democratische norm gehanteerd. Onder meer in de call for
proposals (NRO, 2018) die de aanleiding vormde voor deze
overzichtsstudie, maar ook in publicaties over het nastreven van meer diversiteit in het hoger onderwijs (zie b.v.
Wekker et al., 2016), wordt uitgegaan van de mate waarin
de studentenpopulatie die het hoger onderwijs succesvol
doorloopt een afspiegeling vormt van de diversiteit in de
samenleving. Wanneer bepaalde groepen in de samenleving ondervertegenwoordigd zijn bij de in-, door- of uitstroom in en uit het hoger onderwijs, is volgens deze norm
sprake van een toegankelijkheidsprobleem. Het lastige aan
deze norm is dat er niet zonder meer vanuit kan worden
gegaan dat leerpotentieel gelijk verdeeld is over individuen
en groepen. Het vaardigheidsniveau van individuen wordt
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deels bepaald door intergenerationele overdracht, dus
door erfelijkheid en opvoeding. Kinderen met hogeropgeleide ouders starten hun schoolloopbaan bijvoorbeeld
met een gemiddeld grotere woordenschat en een sterker
ontwikkeld cognitief redeneervermogen, presteren aan het
eind van de basisschool vaker op een niveau dat doorstroom naar het havo en vwo mogelijk maakt, waarna ze
kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs. Hierdoor is
het aannemelijk dat individuen met hogeropgeleide ouders
vaker een niveau bereiken dat een studie in het hoger onderwijs mogelijk maakt dan individuen met lageropgeleide
ouders (Boone, 2016). De studentpopulatie in het hoger
onderwijs wordt immers voor een belangrijk deel bepaald
door de instroom vanuit havo en vwo. Omdat in havo en
vwo reeds sprake is van over- en ondervertegenwoordiging
van bepaalde groepen leerlingen, vormt de instroom in
het hoger onderwijs geen rechtstreekse afspiegeling van

de diversiteit in de samenleving. De vraag is of we in dat
geval kunnen stellen dat het hoger onderwijs onvoldoende
toegankelijk is voor leerlingen met lageropgeleide ouders.
Waar bij het hanteren van een democratische norm in
ogenschouw moet worden genomen dat leervermogen
niet zonder meer gelijkelijk verdeeld is over alle lagen van
de bevolking, dient bij het hanteren van een meritocratische norm te worden gewaakt voor onterechte aannames
dat verschillen in de representatie van bepaalde studentgroepen in het hbo per definitie berusten op meritocratische mechanismes. Beide kanttekeningen impliceren dat
voor een analyse van de toegankelijkheid van het hbo de
focus moet komen te liggen op de nauwkeurige identificatie van de formele en informele obstakels die de toegankelijkheid beïnvloeden, en de evaluatie van de legitimiteit van
deze obstakels.

1.4 ACHTERGRONDKENMERKEN EN
INDIVIDUELE OMSTANDIGHEDEN
Voor het evalueren van de toegankelijkheid van het hbo
wordt getoetst of bepaalde studenten belemmerd worden in het realiseren van hun leerpotentieel. Hierbij kan
zowel worden gekeken naar achtergrondkenmerken die
(groepen) studenten classificeren, als naar specifieke
omstandigheden van individuele studenten (Ledoux, Veen
& Breetvelt, 2009). In het eerste geval worden ongelijke

kansen geïdentificeerd tussen groepen met een bepaalde
vooropleiding (b.v. havo of mbo) en achtergrondkenmerken (b.v. sekse, etniciteit, opleidingsniveau ouders). In het
geval van individuele omstandigheden gaat het om een
handicap, ziekte of stoornis, of om privé-omstandigheden
die een obstakel kunnen vormen in de schoolloopbaan,
zoals zorgtaken die veel tijd en energie vragen.
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1.5 HET NASTREVEN VAN (GELIJKE?) KANSEN

Hierboven is beschreven dat het vraagstuk van toegankelijkheid in het onderwijs nogal eens te lijden heeft onder
onduidelijke definities en niet-geëxpliciteerde normen. Met
name het begrip gelijke kansen, dat het hart vormt van de
meritocratische definitie van toegankelijkheid die sinds de
publicatie van de Onderwijsraad in 1997 algemeen wordt
gehanteerd, kan op zeer uiteenlopende manieren worden opgevat. Dit heeft implicaties voor de wijze waarop
toegankelijkheid wordt geëvalueerd en nagestreefd. Jencks
(1988) beschrijft hoe sommigen kansengelijkheid interpreteren als een vorm van democratische gelijkheid die
impliceert dat eenieder een volledig gelijke behandeling
in het onderwijs zou moeten krijgen. Anderen gaan juist
uit van een meritocratische definitie, waarbij een gelijke
behandeling enkel geldt bij een gelijke inzet of gelijke
prestatie. Daarbij wordt geen aandacht geschonken aan
de oorzaak van mogelijke verschillen in de getoonde inzet
of prestaties. Weer anderen gaan uit van een rechtvaardigheidsprincipe, waarbij gelijke kansen juist een ongelijke
behandeling impliceren. Het principe van rechtvaardigheid
vereist dat compensatie wordt geboden aan eenieder die
zich in een achtergestelde positie bevindt. Voor sommige
aanhangers van deze benadering is de oorzaak van die
achterstelling doorslaggevend om te bepalen of compensatie gerechtvaardigd is, waar anderen compensatie altijd
op zijn plaats achten, ongeacht de oorzaak van achterstanden. Jencks verzucht dat het in het licht van zulke
uiteenlopende interpretaties niet verwonderlijk is dat het
ideaal van gelijke kansen in het onderwijs op brede steun
kan rekenen bij alle partijen, ongeacht hun soms zeer uiteenlopende maatschappelijke visie: “Als kansengelijkheid
kan betekenen dat middelen gelijk óf ongelijk verdeeld
worden, dat het gepaard kan gaan met ongelijkheden die
in het voordeel van de meer bevoordeelden of juist van de
meer benadeelden kunnen uitpakken, en dat het relatieve
gewicht van deze principes per situatie kan verschillen, dan
is het niet verrassend dat de meesten dit ideaal ondersteunen.” (Jencks 1988, p. 532-533)1.
Waar Jencks vooral vragen stelt over de betekenis van
‘gelijk’ in het streven naar gelijke kansen, stelt Westen
(1986) juist vragen over het begrip ‘kans’. Volgens Westen
1	Vertaling van de oorspronkelijke tekst ten behoeve van
dit rapport.

blijft vaak onduidelijk wie er precies een kans moet krijgen,
op welk doel een kans moet worden gemaakt, en welke
obstakels het verband tussen de kansmaker en het doel
wel of niet mogen beïnvloeden. Net als Jencks constateert
Westen dat hierdoor ogenschijnlijke consensus over het
streven naar kansengelijkheid kan bestaan, terwijl hieraan
in de praktijk zeer uiteenlopende interpretaties kunnen
worden gegeven.
Westen stelt allereerst dat gelijke kansen niet bestaan,
omdat elk individu met weer andere obstakels te maken
heeft die zijn kans om een doel te realiseren beïnvloeden.
In plaats van het streven naar gelijke kansen zou volgens
Westen moeten worden bepaald wat de legitimiteit van
verschillende obstakels is. Obstakels die legitiem worden
bevonden creëren doelbewust ongelijkheid, omdat zulke
obstakels juist worden opgeworpen om de kans van individuen op het bereiken van een doel te bepalen. Een voorbeeld zijn de criteria waaraan moet worden voldaan om
het hbo-diploma te kunnen behalen. We zouden daarom
volgens Westen niet moeten spreken over gelijke kansen,
omdat daarbij in het midden wordt gelaten wat of wie er
nu eigenlijk gelijk moet zijn. In plaats daarvan zou de vraag
moeten zijn welke obstakels wel of niet legitiem worden
geacht om bepaalde personen (‘agents’) bepaalde doelen
te laten bereiken. Wanneer we bijvoorbeeld besluiten dat
de vooropleiding het enige legitieme obstakel is dat mag
bepalen of iemand toegang krijgt tot een bepaalde opleiding, dan volgt daaruit automatisch dat iedereen die de
betreffende vooropleiding heeft gevolgd gelijk moet zijn
of worden behandeld in alle andere opzichten. Aanvullen
dat er sprake moet zijn van kansengelijkheid tussen deze
agents naar bijvoorbeeld sekse of etniciteit heeft volgens
Westen geen toegevoegde waarde, en kent bovendien
het risico dat het onbenoemd laten van andere mogelijke
verschillen tussen individuen suggereert dat ongelijkheden
volgens andere categorisaties wel gerechtvaardigd zouden
zijn. In plaats van het benoemen van alle mogelijke verschillen tussen agents – met het doel gelijke kansen te bieden
aan individuen in al die mogelijke categorieën – zou het
vaststellen van het doel, de agents en de obstakels die de
relatie tussen deze twee mogen bepalen, moeten volstaan.

13

1.6 EEN MODEL VOOR DE EVALUATIE VAN
TOEGANKELIJKHEID VAN HET HBO

De benadering van Westen biedt een basis voor het opstellen van een model ten behoeve van de evaluatie van de
toegankelijkheid van het hbo. Door het doel, de agents en
de obstakels die de relatie tussen beide bepalen in beeld
te brengen, kan gericht worden nagedacht over de vraag
welke obstakels wel en niet legitiem worden geacht bij
de instroom, doorstroom en uitstroom in en uit het hbo.

Daarmee wordt het vraagstuk van de toegankelijkheid
van het hbo verlegd van het benoemen van alle mogelijke
relevante en niet-relevante verschillen tussen (potentiële)
studenten, naar het in kaart brengen van de obstakels die
de toelaatbaarheid en begaanbaarheid van het onderwijs
reguleren. Dit basismodel wordt in figuur 1 hieronder
weergegeven.

AGENT

DOEL

(AANKOMEND)
STUDENT

SUCCESVOL STUDEREN
IN HET HBO

OBSTAKELS
FORMEEL & INFORMEEL
LEGITIEM & NIET-LEGITIEM

Figuur 1: model van Westen toegepast op de context van het hbo

Het model biedt een hulpmiddel om het complexe vraagstuk van toegankelijkheid stapsgewijs te ontleden. Daarbij
kunnen twee routes worden gevolgd. In de eerste route
wordt geredeneerd vanuit reeds bekende obstakels, waarbij het model wordt gebruikt om de legitimiteit van deze
obstakels te toetsen. Dit gaat in de meeste gevallen om
formele obstakels, die doelbewust worden opgeworpen.
Het formeel opwerpen van een obstakel veroorzaakt een
verschil in een groep agents: zij die het obstakel kunnen
overwinnen en zij die dat niet kunnen. Leidende vraag is
dan of de verschillen die ontstaan in een groep agents
door het opwerpen van het obstakel legitiem worden
bevonden. Wanneer een meritocratische norm wordt
gehanteerd, hangt de legitimiteit van het obstakel af van

de vraag of verschillen in de mogelijkheden van agents
om een obstakel te overwinnen, wijzen op een verschil
in capaciteiten of leerpotentieel om succesvol te kunnen
studeren in het hbo. Capaciteiten betreffen de bekwaamheid van een (aankomend) student op het moment zelf,
waar leerpotentieel betrekking heeft op de toekomstige
ontwikkelmogelijkheden van een (aankomend) student. Bij
een meritocratische benadering wordt vaak ook inzet of
motivatie betrokken als indicator van de ‘merites’ van een
(aankomend) student. Om de legitimiteit van een obstakel te toetsen, wordt hieronder daarom uitgegaan van de
vraag of een verschil in merites bepaalt of het betreffende
obstakel kan worden overwonnen. Figuur 2 vat deze benadering schematisch samen.
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AGENT

DOEL

ALLE
HBO-STUDENTEN

SUCCESVOL STUDEREN
IN HET HBO

FORMEEL OBSTAKEL:
LEGITIEM?

TOETSVRAAG LEGITIMITEIT:
Veroorzaakt het obstakel een verschil in de
kansen van agents om het beoogde doel te
bereiken dat wijst op een verschil in merites?
Figuur 2: toetsen van de legitimiteit van een obstakel

De vraag in figuur 2 gaat uit van een verschil in kansen
om een bepaald doel te bereiken, dat ontstaat door het
opwerpen van het obstakel. Van belang is op te merken
dat in het geval van loting, bijvoorbeeld ten behoeve van
de toelating tot een opleiding met een numerus fixus, er
geen sprake is van zo’n verschil. De kansen tussen agents
zijn volledig gelijk om wel of niet ingeloot te worden. Pas
wanneer (ook) andere obstakels worden opgeworpen om
toegelaten te worden tot een opleiding - zoals in het geval
van decentrale selectie - ontstaan verschillen in de kansen
van agents om toegelaten te worden tot een opleiding. In

zulke gevallen dient te worden getoetst of deze verschillen
gerelateerd zijn aan een verschil in merites.
In de tweede route wordt geredeneerd vanuit bepaalde
agents, waarbij het model wordt gebruikt om te inventariseren tegen welke obstakels zij aanlopen bij het realiseren
van hun doel. Leidende vraag daarbij is welke obstakels
kunnen verklaren dat er een verschil bestaat tussen agents
in hun kansen om een bepaald doel te bereiken. Dit wordt
in figuur 3 geïllustreerd. Pas nadat deze obstakels in beeld
zijn gebracht, kan de vraag gesteld worden in hoeverre
deze obstakels legitiem worden geacht.

AGENT

DOEL

STUDENT(GROEP)EN MET
VERSCHILLENDE KANSEN
OM SUCCESVOL TE
STUDEREN IN HET HBO

SUCCESVOL STUDEREN
IN HET HBO

WELKE OBSTAKELS?

TOETSVRAAG INVENTARISATIE:
Welke obstakels veroorzaken verschillen
tussen agents in hun kans om succesvol
te studeren in het hbo?
Figuur 3: inventariseren van obstakels
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Bij de inventarisatie en evaluatie van obstakels is het van
belang oog te hebben voor relaties tussen formele en
informele obstakels. Wanneer obstakels te zeer als geïsoleerde mechanismes worden geëvalueerd, kan over het
hoofd worden gezien dat de kansen van agents om een
bepaald obstakel te overwinnen worden beïnvloed door de
aan- of afwezigheid van andere obstakels. De legitimiteit
van een formeel obstakel kan in het geding zijn wanneer

andere – niet legitiem bevonden – informele obstakels
de mogelijkheden van bepaalde agents beperken om het
legitieme obstakel te overwinnen. Het is in zo’n geval zaak
deze informele obstakels te reduceren om de legitimiteit
van het formele obstakel te kunnen waarborgen.
Figuur 4 brengt zulke relaties tussen formele en informele
obstakels in beeld.

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL
FORMEEL
OBSTAKEL

Figuur 4: informele obstakels beïnvloeden de kans om een formeel obstakel te overwinnen

1.7 D
 E RELATIE TUSSEN FORMELE EN
INFORMELE OBSTAKELS:

EEN ILLUSTRATIE AAN DE HAND VAN TWEE VOORBEELDEN VAN DECENTRALE SELECTIE

Twee voorbeelden illustreren de relaties die hierboven
worden verbeeld in figuur 4. Het eerste voorbeeld betreft
het formele obstakel van de ingangstoets van de pabo, de
hbo-lerarenopleiding voor de basisonderwijs. Deze opleiding kent als formeel obstakel de eis dat studenten die toelaatbaar zijn tot het hbo een voldoende moeten behalen
voor drie kennistoetsen (aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur & techniek). Indien deze kennis noodzakelijk wordt
geacht om succesvol te kunnen studeren aan de pabo, zou
de kennistoets als legitiem obstakel kunnen worden aangemerkt. Wanneer echter blijkt dat in sommige vooropleidingen die toegang geven tot het hbo – in dit geval het
mbo (zie: Elffers, 2016) - een deel van de getoetste kennis
niet of beperkt wordt behandeld, vormt dit een informeel
obstakel voor de studenten die via deze route het hbo

instromen. Het informele obstakel beperkt de kansen van
de betreffende agents – mbo-gediplomeerden - om het
formele obstakel van de kennistoets te overwinnen. Dit
doet afbreuk aan de legitimiteit van het formele obstakel
van de kennistoets voor de pabo, omdat het verschil dat
hierdoor tussen agents ontstaat – zij die in hun vooropleiding voldoende zijn onderwezen in de getoetste stof en zij
die dat niet zijn – niet duidt op een verschil in merites.
Deze constatering betekent niet dat de kennistoets geen
legitiem obstakel kan zijn. Het betekent wel dat het informele obstakel zal moeten worden gereduceerd om de
legitimiteit van het formele obstakel van de kennistoets te
kunnen waarborgen. Daartoe zouden alle vooropleidingen
die formeel toegang bieden tot het hbo hun studenten
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onderwijs moeten bieden waarin zij de benodigde kennis
kunnen verwerven om het formele obstakel te kunnen
overwinnen. Wanneer het opheffen van het informele obstakel onmogelijk lijkt – bijvoorbeeld wanneer het curriculum in het mbo onvoldoende leerkansen kan bieden om de
benodigde kennisverwerving te faciliteren - heeft dit gevolgen voor de handhaving van het legitieme obstakel. Er kan
worden geopteerd voor het opheffen van het formele obstakel, of voor het bieden van dispensatie voor studenten
die door het informele obstakel gehinderd worden in hun
mogelijkheden om het formele obstakel te overwinnen.
Dat zou betekenen dat of de kennistoets wordt opgeheven, of dat mbo-studenten dispensatie zouden krijgen voor
de toets zolang er onvoldoende leerkansen in het mbo zijn
om de toets met goed gevolg af te kunnen leggen.
Opheffing of dispensatie kan in de praktijk op weerstand
stuiten: het formele obstakel van de kennistoets wordt
immers juist opgeworpen om verschillen tussen agents te
creëren op meritocratische gronden. Wanneer opheffing of
dispensatie onwenselijk wordt geacht, zal echter moeten
worden bepaald of de formele toelaatbaarheid tot het hbo
van studenten met de betreffende vooropleiding(en) moet
worden herzien. Moeten mbo-gediplomeerden in zo’n
geval eigenlijk wel formeel toelaatbaar zijn tot het hbo?
Die vraag roept vermoedelijk weerstand op. De toegankelijkheid van het hbo voor mbo-instromers wordt immers
uitdrukkelijk onderschreven (zie recent b.v. Ministerie van
OCW, 2018). De analyse volgens het hierboven voorgestelde model wijst er echter op dat de toegankelijkheid van
het hbo niet kan worden gewaarborgd zolang informele
obstakels de formele toelaatbaarheid ondermijnen. Dit
vraagt om beleidskeuzes, ten aanzien van ofwel de formele
ofwel de informele obstakels, ofwel allebei.
Het tweede voorbeeld van een relatie tussen formele en
informele obstakels betreft de hantering van motivatietoetsen bij de toegang tot het hoger onderwijs. Motivatie
wordt regelmatig betrokken in decentrale selectieprocedures, als indicator van de merites van studenten. Wanneer
er een aantoonbare relatie is tussen de getoonde motivatie
bij aanvang en de kans op studiesucces – daarover is in
de praktijk overigens veel discussie (zie bv: Niessen, 2018;

Wouters, 2017) – dan zou motivatie als een legitiem obstakel kunnen worden aangemerkt voor het reguleren van de
instroom in het hbo. Bij sommige opleidingen met decentrale selectie, waaronder opleidingen in de medische zorg,
wordt de motivatie van kandidaten onder meer afgelezen
aan hun CV, waaruit wordt opgemaakt of de kandidaat
voorafgaand aan de aanmelding voor de opleiding al
ervaring heeft opgedaan in de sector. Kandidaten lopen
daartoe bijvoorbeeld een tijdje mee in een ziekenhuis, werken in de vakantie in een zorginstelling of gaan als vrijwilliger mee op een vakantiekamp voor mensen met specifieke
zorgbehoeften. De mogelijkheid om dergelijke werkervaring op te doen, hangt echter voor een deel af van het
sociale netwerk in de thuisomgeving van kandidaten.
Wie ouders of anderen in de omgeving heeft met connecties in de medische wereld, vindt makkelijker de weg naar
een werkervaringsplek of passend bijbaantje in de zorg.
De toegang tot de benodigde netwerken vormt in dat geval
een informeel obstakel, dat van invloed is op de mogelijkheden van aankomend studenten om het formele obstakel
– decentrale selectie op basis van een CV dat motivatie
voor de opleiding dient te weerspiegelen - te kunnen
overwinnen. Het optreden van het informele obstakel doet
afbreuk aan de legitimiteit van het formele obstakel. Dit
betekent dat het informele obstakel zou moeten worden
gereduceerd, opdat de kansenongelijkheid om het formele
obstakel te overwinnen wordt beperkt. Hierbij kan onder
meer gedacht worden aan het versterken van het netwerk
van (aankomend) studenten die opgroeien in een omgeving
waarin de toegang tot de benodigde hulpbronnen beperkter is. Aangezien de mogelijkheden om het informele
obstakel te reduceren in dit tweede voorbeeld beperkter
lijken dan in het eerste voorbeeld, kan de vraag worden
opgeworpen of het formele obstakel dan wel als legitiem
obstakel kan worden aangemerkt. Het obstakel veroorzaakt
immers een verschil in kansen van agents om het doel te
bereiken dat niet enkel duidt op een verschil in merites.
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1.8 H
 ET BELANG VAN HET ONDERSCHEIDEN
VAN FORMELE EN INFORMELE OBSTAKELS:
EEN ILLUSTRATIE AAN DE HAND VAN HET ‘TRILEMMA’

In discussies over de toegankelijkheid van het hbo loopt
het onderscheid tussen formele en informele obstakels
nogal eens door elkaar, wat spraakverwarring en onterechte conclusies in de hand kan werken. Dit wordt geïllustreerd door het discours rond het zogeheten ‘trilemma’
tussen toegankelijkheid, kwaliteit en studiesucces in het
hbo (zie ook: Ministerie van OCW, 2018; Bronneman-Helmers, 2011). Aan de hand van het trilemma wordt beargumenteerd dat het versterken van de toegankelijkheid van
het hbo onvermijdelijk gepaard gaat met het beperken van
de eisen die het hbo aan het niveau van studenten zou
mogen stellen. Andersom impliceert het trilemma dat het
inzetten op kwaliteitseisen aan hbo-studenten betekent
dat de toegankelijkheid van het hbo moet worden ingeperkt. Deze stellingname lijdt - precies zoals Westen aan de
kaak wilde stellen - aan onduidelijkheid over wie de agents
nu precies zijn, en over welke obstakels wordt gesproken.
De eisen die het hbo stelt aan studenten in termen van
de kwaliteit waaraan hun (school)werk moet voldoen om
in aanmerking te komen voor het hbo-diploma, is een
formeel obstakel dat voor alle studenten geldt die het
hbo-diploma willen behalen. Deze kwaliteitseisen zijn
formeel vastgelegd en zijn daarmee in de meeste gevallen
ook expliciet - al kan er in de praktijk ook sprake zijn van
impliciete en meer informele eisen die van invloed kunnen
zijn op de beoordeling van studenten. De legitimiteit van
de kwaliteitseisen die als obstakel worden opgeworpen is
een belangrijk onderwerp van gesprek op elke hbo-opleiding: welke kennis en vaardigheden moeten alle studenten
aantoonbaar beheersen om te worden toegelaten tot de
groep hbo-gediplomeerden? De legitimiteit van deze eisen
wordt tevens extern geaccrediteerd, wanneer door het
NVAO is vastgesteld dat het niveau van onderwijs en toetsing voldoet, en het onderwijsprogramma daarop voldoende aansluit en studeerbaar is.
Het formaliseren van de kwaliteitseisen als obstakel betekent dat de ongelijkheid die door dit obstakel ontstaat
legitiem wordt bevonden. Het obstakel beoogt studenten
die over onvoldoende leerpotentieel beschikken om aan
deze kwaliteitseisen te kunnen voldoen ervan te weerhouden het hbo-diploma te behalen. De vraag welke obstakels

bepaalde studentgroepen ondánks voldoende leerpotentieel belemmeren in hun kansen om succesvol te studeren, is gericht op het identificeren van andere, informele
obstakels die de begaanbaarheid van het hbo belemmeren.
De constatering dat bepaalde studenten vaker uitvallen in
het hbo, betekent niet per definitie dat er aan het formele
obstakel van de kwaliteitseisen moet worden getornd. De
vraag welke obstakels welke studentgroepen parten spelen
is in beginsel immers open, en heeft niet vanzelfsprekend
betrekking op het formele obstakel van de kwaliteitseisen.
Wel kan de vraag worden gesteld of er bepaalde informele
obstakels zijn die de kansen van bepaalde studentgroepen
beperken om het formele obstakel te kunnen overwinnen. Als de kansen om aan de formele kwaliteitseisen
te voldoen bijvoorbeeld worden beperkt door obstakels
in de vooropleiding - zoals bijvoorbeeld een gebrekkige
aansluiting tussen de eindtermen van de vooropleiding en
de ingangseisen van het hbo – of de thuissituatie – zoals
intensieve mantelzorgtaken waardoor niet aan de aanwezigheidsplicht voor de colleges kan worden voldaan - dan
is het zaak te bekijken of deze informele obstakels kunnen
worden weggenomen of gecompenseerd, om de legitimiteit van het formele obstakel van de kwaliteitseisen te
kunnen waarborgen.
Wanneer informele en formele obstakels niet scherp worden onderscheiden, of te zeer in isolatie van elkaar worden
verkend, kan te snel worden geconcludeerd dat het lagere
studiesucces van bepaalde studentgroepen wordt veroorzaakt door meritocratische obstakels. De gevolgtrekking is
dat de kansen van de betreffende agents om het doel te
behalen enkel kunnen worden gegarandeerd wanneer de
kwaliteitseisen als obstakel niet of in minder sterke mate
worden gehandhaafd. Het is niet verwonderlijk dat die
conclusie op weerstand stuit. Het afzwakken of wegnemen
van dit obstakel om te compenseren voor ongelijke kansen
van studenten op een hbo-diploma vermindert nu juist díé
vorm van kansenongelijkheid die doelbewust wordt gecreëerd. Het is dus van belang goed te onderscheiden welke
formele en informele obstakels de kansen van verschillende
studentgroepen in het hbo beïnvloeden, alvorens conclusies te trekken over hun legitimiteit, of over de noodzaak
tot het bieden van compensatie of dispensatie.

18

1.9 D
 E VRAAG WANNEER COMPENSATIE
GERECHTVAARDIGD IS

Het hierboven voorgestelde model biedt een hulpmiddel
om formele en informele obstakels in kaart te brengen die
de toelaatbaarheid en begaanbaarheid van het hbo bepalen. Wanneer een obstakel niet als legitiem wordt aangemerkt, zal worden getracht waar mogelijk het obstakel te
verwijderen, of de invloed ervan te beperken. Als dat niet
goed mogelijk is, kan worden nagedacht over het bieden
van compensatie aan studenten die door het betreffende
obstakel worden belemmerd. Compensatie voor ongelijke
kansen op het behalen van een doel die ontstaan door het
optreden van niet-legitieme obstakels, kan op verschillende
manieren worden nagestreefd. Bij compensatie gaat het
in beginsel om preventieve of remediërende maatregelen, die moeten zorgen dat de betreffende studenten zo
min mogelijk worden gehinderd door het niet-legitieme
obstakel. Een voorbeeld van een preventief programma is
een zomerschool voor eerstejaars studenten die de eersten
in hun familie zijn die gaan studeren in het hoger onderwijs, waardoor deze studenten vaker behoefte hebben aan
extra informatie en ondersteuning om hun weg te kunnen
vinden in het hbo. Een voorbeeld van een remediërend
programma is het bieden van een extra taalcursus voor
studenten van wie de studievoortgang in het eerste jaar
wordt belemmerd door een taalachterstand.
Wanneer informele obstakels onvoldoende kunnen worden
gereduceerd of gecompenseerd, kan in sommige gevallen
worden gekozen om dispensatie te bieden voor bepaalde
legitieme obstakels. Zo kan er worden gekozen om minder
strenge taaleisen te stellen aan studenten die nog maar kort
in Nederland wonen, en die nog niet voldoende tijd hebben
gehad om hun Nederlandse taalvaardigheid op niveau te
krijgen. Dispensatie bij legitieme obstakels wordt in het
onderwijs over het algemeen zo min mogelijk toegepast,
omdat dit in strijd kan zijn met de meritocratisch norm.

De vraag of en in welke gevallen compensatie gerechtvaardigd is, is afhankelijk van de interpretatie van het begrip
kansengelijkheid (zie pagina 11-12). Wanneer het streven
naar kansengelijkheid wordt vertaald naar gelijke behandeling, is compensatie nooit aan de orde. Wanneer wordt
uitgegaan van de idee dat achterstanden altijd gecompenseerd moeten worden ongeacht hun oorzaak, lijken er
geen meritocratische eisen aan studenten te mogen worden gesteld. Dit roept om begrijpelijke redenen weerstand
op in het onderwijs, zoals hierboven werd geïllustreerd
aan de hand van het trilemma. Wanneer wordt uitgegaan
van een opvatting van rechtvaardigheid die gestoeld is op
een meritocratisch uitgangspunt, is compensatie gerechtvaardigd wanneer een obstakel leidt tot verschillen die niet
gerelateerd zijn aan een verschil in merites.
Het verschil in de wijze waarop kansengelijkheid wordt nagestreefd wordt ook wel aangeduid met het onderscheid
tussen het streven naar equality - oftewel gelijkheid - en
equity - oftewel rechtvaardigheid (Espinoza, 2007). Equality gaat uit van een gelijke behandeling, en wordt soms
zelfs vertaald naar het streven naar gelijke uitkomsten. Het
begrip equity onderstreept juist dat gelijkheid geen doel
op zich vormt en staat ongelijke behandeling en ongelijke
uitkomsten toe. Wanneer is vastgesteld dat een obstakel
legitiem is om een bepaald doel te behalen, ontstaat immers per definitie ongelijkheid tussen de studenten die dit
obstakel wel en niet kunnen overwinnen. Wanneer wordt
geconstateerd dat een obstakel geen legitieme inperking
van de kansen van sommige studenten vormt, dan vereist
het uitgangspunt van rechtvaardigheid (equity) dat het
obstakel wordt weggenomen, of dat compensatie wordt
geboden aan die studenten bij wie het obstakel de mogelijkheden belemmert om hun leerpotentieel te realiseren.
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1.10 SAMENVATTING EN OVERKOEPELEND MODEL
Toegankelijkheid van onderwijs heeft betrekking op zowel de
toelaatbaarheid als de begaanbaarheid van het onderwijs in de
praktijk. De toegankelijkheid van het hbo wordt bepaald door
de aan- of afwezigheid van obstakels die de kans van (aankomend) studenten bepalen om succesvol te kunnen studeren
in het hbo. Zulke obstakels kunnen betrekking hebben op de
initiële toegang tot het hbo, maar ook op de doorstroom naar
de opeenvolgende studiejaren en de gediplomeerde uitstroom
uit het hbo. Toelaatbaarheid wordt bepaald door formele
obstakels, waar de begaanbaarheid in de praktijk juist afhangt
van het optreden van informele obstakels, die vaak meer
impliciet zijn. Obstakels die de kansen van studenten bepalen
om succesvol te kunnen studeren in het hbo kunnen zowel in
het hbo zelf liggen, als in de vooropleidingen. Ze kunnen ook
buiten het onderwijs liggen, in de thuisomgeving of in andere
domeinen van de samenleving, zoals de arbeidsmarkt. Figuur 5
vat deze benadering grafisch samen.
Elke student heeft te maken met andere obstakels die zijn
kansen beïnvloeden om succesvol te kunnen studeren. Het
streven naar gelijke kansen tussen alle (potentiële) studenten
in het hbo biedt als zodanig daarom weinig houvast bij het
formuleren en evalueren van beleid om de toegankelijkheid van
het hbo te waarborgen. In plaats van het benoemen van alle
mogelijke verschillen tussen studenten en het nastreven van
kansengelijkheid tussen alle mogelijke categorieën die aldus
worden onderscheiden, is het zinvoller te redeneren vanuit de
obstakels die de toelaatbaarheid en begaanbaarheid van het
onderwijs reguleren. Het in kaart brengen van deze obstakels,
en het bepalen van hun legitimiteit, biedt voor de evaluatie
van toegankelijkheid meer houvast. Voor het bepalen van de

legitimiteit van obstakels wordt doorgaans een meritocratische
norm gehanteerd. Deze norm impliceert dat ongelijkheid die
tussen (potentiële) studenten ontstaat door het opwerpen van
een bepaald obstakel gerechtvaardigd is zolang die verschillen
zijn gebaseerd op een verschil in capaciteiten
of leerpotentieel.
Bij het evalueren van de legitimiteit van obstakels is het van
belang obstakels in samenhang te bekijken. De kans van een
agent om een bepaald als legitiem aangemerkt obstakel te
overwinnen kan worden beïnvloed door de aan- of afwezigheid van andere, meer of minder gerelateerde obstakels, die
mogelijk niet als legitiem worden aangemerkt. Indien obstakels
als niet-legitiem worden aangemerkt, kan de toegankelijkheid
van het hbo bevorderd worden door het obstakel op te heffen,
te beperken, of door compensatie te bieden aan studenten die
door het obstakel worden belemmerd in de verwezenlijking
van hun leerpotentieel.
De evaluatie van toegankelijkheid van het hbo, en de ontwikkeling van toegankelijkheidsbeleid dat uit deze evaluatie voorkomt, verloopt daarmee langs drie opeenvolgende stappen.
Allereerst worden de formele en informele obstakels in kaart
gebracht, die de kansen beïnvloeden van (potentiële) studenten
om succesvol te kunnen studeren. Hiertoe wordt in hoofdstuk 2 een aanzet gedaan. Vervolgens wordt de legitimiteit
van de obstakels overwogen, op basis waarvan keuzes worden gemaakt over het handhaven, wegnemen, reduceren of
compenseren van obstakels. Hiertoe wordt in hoofdstuk 3 een
handreiking geboden, waarbij aan de hand van een beslismodel verschillende afwegingen en keuzes worden geëxpliciteerd.

AGENTS
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(AANKOMEND)
STUDENTEN

FORMEEL
TOELAATBAARHEID
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THUISOMGEVING

INFORMEEL
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Figuur 5: overkoepelend model toegankelijkheid van het hbo
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In dit hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt van formele
en informele obstakels die de kansen bepalen van (potentiële)
studenten om succesvol te studeren in het hbo. Op basis van
beschikbare data en onderzoek wordt in kaart gebracht welke
obstakels de toegankelijkheid van het hbo beïnvloeden. Deze
inventarisatie is niet uitputtend, noch is de beschikbare evidentie door middel van een meta-analyse in samenhang getoetst.
Dit hoofdstuk schetst aan de hand van het voorgestelde model
een beeld van obstakels die van invloed zijn op de toegankelijkheid van het hbo voor verschillende groepen studenten.
Bij toepassing van het model op een specifiek toegankelijkheidsvraagstuk in het hbo zal altijd een nadere inventarisatie
nodig zijn van de precieze obstakels die van invloed zijn op de
situatie waarop het model wordt toegepast (zie hoofdstuk 3).
Voor de analyse van de toegankelijkheid van het hbo worden
in dit hoofdstuk drie fases in de schoolloopbaan in het hbo
onderscheiden: instroom in het hbo, doorstroom naar de

hoofdfase, en gediplomeerde uitstroom. Per fase worden
stapsgewijs de doelen (groen), de verschillen tussen agents
in het realiseren van dit doel (rood), en de obstakels die een
rol kunnen spelen in die verschillen (blauw) geïnventariseerd.
De inventarisatie in dit hoofdstuk beperkt zich tot de reguliere, voltijd bacheloropleidingen in het hbo.
De beschreven verschillen tussen agents zijn gebaseerd op
de databestanden van DUO, op gegevens van de overheidswebsite www.onderwijsincijfers.nl en www.studentenmonitor.nl, en op data die via de online data-tools van het CBS
en van de Vereniging Hogescholen kunnen worden verkregen. Omdat deze cijfers vrij beschikbaar zijn, presenteert dit
hoofdstuk geen nieuwe gedetailleerde cijfermatige overzichten per databron. In plaats daarvan wordt in de tekst
een beeld geschetst van de patronen die in de data worden
aangetroffen. Overige bronnen, zoals onderzoek naar obstakels in het hbo, worden in de tekst genoemd en zijn in de
bronvermelding achterin opgenomen.

2.1 INSTROOM IN HET HBO
Voor het toetsen van de kans van aankomend studenten
op succesvolle instroom in het hbo kan een nader onderscheid worden gemaakt naar drie doelen die alle betrekking hebben op de toegang tot het hbo: het bereiken van
toelaatbaarheid tot het hbo; de instroom van toelaatbare
studenten; en de toelating tot opleidingen die een decentrale selectie hanteren.
► DOEL TOELAATBAARHEID TOT HET HBO
In de steeds hogeropgeleide samenleving ambiëren veel
leerlingen en studenten een opleiding in het hoger
onderwijs (Elffers, 2018). Maar niet iedereen kan zich zomaar aanmelden voor het hbo. Daarvoor moeten agents
eerst zorgen dat ze formeel toelaatbaar zijn tot het hbo.
►A
 GENTS VERSCHILLEN IN TOELAATBAARHEID
De populatie die instroomt in het hbo vormt geen
afspiegeling van de diversiteit in de samenleving.
Waar hierna zal worden gekeken naar obstakels die
de instroom van formeel toelaatbare studenten tot het
hbo reguleren, is het nuttig allereerst te bekijken of er
sprake is van over- en onderrepresentatie van studentgroepen in hun formele toelaatbaarheid tot het hbo.

Studenten met lageropgeleide ouders, een niet-westerse
migratie-achtergrond en een lager inkomensniveau
behalen in Nederland minder vaak een diploma dat
toegang biedt tot het hbo (SCP, 2014; Inspectie van
het Onderwijs, 2018b). In havo en vwo is bijvoorbeeld
een onderrepresentatie zichtbaar van leerlingen met
een migratie-achtergrond. Studenten met de hierboven
genoemde kenmerken bereiken hun toelaatbaarheid tot
het hbo vaker via het mbo (Elffers, 2016).
► FORMELE OBSTAKELS VOOR DE TOELAATBAARHEID
Het formele obstakel van toelaatbaarheid tot het hbo
is het bezit van een diploma op havo-, vwo- of mbo
4-niveau. Wie niet over een van deze diploma’s beschikt
en 21 jaar of ouder is, kan toegang tot het hbo verkrijgen door een toelatingstoets 21+ af te leggen. Hieraan
zijn kosten verbonden. Sommige opleidingen hanteren
aanvullende toelatingseisen wat betreft het profiel of
vakkenpakket in het voortgezet onderwijs. Voldoet het
vakkenpakket van een student niet aan deze eisen, dan
kan een deficiëntieprogramma worden gevolgd, waarmee de student bij goed resultaat alsnog toelaatbaar is
tot de opleiding.
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► INFORMELE OBSTAKELS VOOR DE TOELAATBAARHEID
Er zijn verschillende informele obstakels in het verloop
van de schoolloopbaan voorafgaand aan het hbo, die
de kansen van leerlingen en studenten op het bereiken
van formele toelaatbaarheid tot het hbo kunnen beïnvloeden. Al in de vroege schoolloopbaan zijn verschillen zichtbaar in het prestatieniveau van leerlingen met
lageropgeleide ouders, met een migratie-achtergrond
en met lagere gezinsinkomens ten opzichte van leerlingen met andere achtergronden. Hierdoor worde deze
leerlingen gemiddeld genomen minder vaak doorverwezen naar voortgezet onderwijs dat rechtstreeks
toegang biedt tot het hbo (havo en vwo). Dit verschil in
niveauplaatsing kan deels worden verklaard door een
verschil in cognitieve input in de thuisomgeving.
Maar ook wanneer leerlingen met deze kenmerken een
prestatieniveau behalen dat gelijk is aan dat van andere
leerlingen, worden zij vaker naar het vmbo verwezen,
terwijl leerlingen met een andere achtergrond (bijvoorbeeld met hogeropgeleide ouders) vaker naar het havo
en vwo worden verwezen (Elffers, 2018). Lageropgeleide ouders en ouders met een migratie-achtergrond
zijn geneigd sneller genoegen te nemen met een
lagere niveauplaatsing in het voortgezet onderwijs dan
hogeropgeleide ouders (Terwel et al., 2011). Dit wordt
soms verklaard door een verschil in ambities van ouders
voor hun kinderen (Boone, 2016), maar ook door een
verschil in kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel.
Sommige ouders zijn zich minder bewust van het belang van de niveauplaatsing bij de overgang van primair
naar voortgezet onderwijs voor het verdere verloop
van de schoolloopbaan. De kennis en vaardigheid van
ouders om een gunstige niveauplaatsing te realiseren
zijn van invloed op het verloop van de schoolloopbaan.
Sociale ongelijkheid bij de advisering en niveauplaatsing
bij de overgang naar het voortgezet onderwijs vormt
daarmee een belangrijk informeel obstakel voor de kans
op het bereiken van toelaatbaarheid tot het hbo.
Daarnaast zouden allerhande invloeden op het verloop van de schoolloopbaan voorafgaand aan het hbo
kunnen worden aangemerkt als informeel obstakel
voor het bereiken van toelaatbaarheid tot het hbo. Te
denken valt onder meer aan obstakels die gerelateerd
zijn aan een verhoogd risico op uitval in het vmbo en
mbo voor sommige groepen leerlingen en studenten.
Een preciezer beeld van deze obstakels zou een analyse

van de toegankelijkheid van het voortgezet onderwijs
en middelbaar beroepsonderwijs vergen.
► DOEL INSTROOM BIJ FORMELE TOELAATBAARHEID
Niet iedereen die formeel toelaatbaar is tot het hbo,
stroomt ook daadwerkelijk in. We bekijken of formeel
toelaatbare studentgroepen verschillen in de mate
waarin hun potentiële en daadwerkelijke instroom in
het hbo van elkaar afwijken.
►A
 GENTS VERSCHILLEN IN INSTROOM
Vooropleiding
De voornaamste instroom in het hbo is afkomstig uit
het havo. Rond de 85% van de gediplomeerde havisten
stroomt in op het hbo. Dit aantal stagneert de laatste
jaren. Havisten kiezen vaker voor doorstroom naar het
vwo, waarna zij naar de universiteit gaan. Vanuit het
vwo stroomt slechts een kleine 10% van de leerlingen
door naar het hbo. Dit aandeel nam de afgelopen jaren
bovendien af, ten faveure van doorstroom naar de universiteit. Vanuit het mbo (niveau 4) stroomt gemiddeld
zo’n 43% van de studenten door naar het hbo, met grote verschillen tussen opleidingen en opleidingssectoren.
Mbo-studenten die niet doorstromen kiezen meestal
voor een overstap naar de arbeidsmarkt (Weert, Meijer,
Bakker & Tan, 2017). Na een tijdelijke dip in de instroom
nadat het leenstelsel werd ingevoerd, nam het aantal
instromers vanuit havo en – met name - mbo weer toe.
Achtergrondkenmerken
Vrouwelijke studenten stromen iets vaker in op het hbo
dan mannelijke studenten. De instroom onder formeel
toelaatbare studenten met lageropgeleide ouders ligt
lager dan onder studenten met hogeropgeleide ouders,
met name bij opleidingen die een decentrale selectie
kennen. Sinds de invoering van decentrale selectie zijn
de verschillen in instroom in het hbo tussen eerstegeneratie-studenten – dat zijn studenten die de eersten in
hun familie zijn die naar het hoger onderwijs gaan - en
niet-eerstegeneratie-studenten toegenomen (Van den
Broek et al., 2016). Eenzelfde patroon is zichtbaar onder
de groep toelaatbare studenten met een migratie-achtergrond: in opleidingen die een decentrale selectie
invoerden is hun instroom gehalveerd (Inspectie van het
Onderwijs, 2018a). Bij de pabo-opleidingen daalde de
instroom vanuit het mbo, met name onder de groep
mbo-instromers met een migratie-achtergrond, nadat
de toelatingstoetsen werden ingevoerd (Cörvers & van

23

der Meer, 2018). Het verschil in instroom naar het opleidingsniveau van ouders is het grootst onder de groep
potentiële instromers vanuit het mbo. Vwo-leerlingen
met lageropgeleide ouders kiezen juist vaker voor het
hbo dan vwo-leerlingen met hogeropgeleide ouders,
die meestal voor de universiteit kiezen.
Havisten en mbo-studenten met een migratie-achtergrond stromen vaker in op het hbo dan leerlingen en
studenten zonder zo’n achtergrond, maar studenten
met een migratie-achtergrond stromen juist minder in
bij opleidingen met een decentrale selectie (Inspectie
van het Onderwijs, 2017). Deze verschillen naar migratie-achtergrond vinden we niet terug in de groep
vwo-leerlingen. Studenten uit gezinnen met een lager
inkomen stromen over het algemeen minder vaak door
naar het hbo. Wanneer echter wordt gecontroleerd
voor ouderlijk opleidingsniveau nemen de verschillen
naar inkomensniveau af. Binnen de groep instromers
vanuit het mbo zijn de verschillen in instroom naar inkomensniveau van de ouders groter. Daar staat tegenover
dat binnen de groep mbo-instromers met een lager
gezinsinkomen een relatief groot deel van de studenten
een migratie-achtergrond heeft, wat juist weer positief
verband houdt met instroom in het hbo.
Deze nuanceringen laten zien dat er sprake kan zijn
van overlap tussen studentgroepen met verschillende
kenmerken, die het lastig kunnen maken te ontrafelen
welke kenmerken verband houden met verschillen in de
instroom. Zo bevinden zich onder de groep instromers
vanuit het mbo aanzienlijk meer eerstegeneratie-studenten dan onder de groep instromers uit havo en
vwo. En onder eerstegeneratie-studenten bevinden zich
weer vaker studenten met een migratie-achtergrond en
studenten uit gezinnen met een lager inkomen. Alleen
in het geval van multivariate analyses kan getoetst worden welke kenmerken vooral van invloed zijn bij – in dit
geval – de instroom in het hbo.
Individuele omstandigheden
De instroom in het hbo vanuit het voortgezet speciaal
onderwijs neemt de afgelopen jaren toe. Ook neemt
het aantal hbo-studenten dat een functiebeperking
rapporteert - na een tijdelijke daling ten tijde van de
invoering van het leenstelsel – toe (Van den Broek et al.,
2016; 2017). Het aandeel studenten met een functiebeperking varieert afhankelijk van de wijze van meten,

maar lijkt zo rond de 15% te liggen (CHOI, 2018; Van
den Broek et al., 2017; Van den Broek, Muskens &
Winkels, 2013). Onder deze groep worden studenten
met zeer uiteenlopende beperkingen, aandoeningen
en ziektes geschaard, zoals een lichamelijke beperking,
een (chronische) ziekte, dyslexie, AD(H)D of psychische
klachten. Het is lastig om voor deze groep verschillen
vast te stellen tussen potentiële en werkelijke instroom
in het hbo, omdat de cijfers tussen het voortgezet
(speciaal) onderwijs, mbo en hbo zich niet rechtstreeks
laten vergelijken. Het aandeel studenten met intensieve
(mantel)zorgtaken in het hbo wordt geschat op 8 tot
10% (van Tienen et al., 2018; Boer, 2018). Onder de
groep instromers met een migratie-achtergrond ligt dit
percentage hoger. Over het verschil in potentiële en
werkelijke instroom van studenten met mantelzorgtaken
en andere zorgtaken, zoals studeren met een kind, zijn
onvoldoende gegevens beschikbaar.
► FORMELE OBSTAKELS VOOR DE INSTROOM
Leerlingen en studenten met een diploma van havo,
vwo of mbo niveau 4 kunnen instromen in het hbo.
Enkele opleidingen, zoals de kunstopleidingen en opleidingen voor lichamelijke opvoeding, kennen een toelatingsexamen waarbij studenten worden getoetst op hun
geschiktheid voor de opleiding. Ook hanteren opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) verschillende vormen van decentrale selectie.
Bij opleidingen die geen aanvullende toelatingsprocedure kennen, is deelname aan de studiekeuzecheck voor
alle aankomend studenten verplicht. Instellingen en
opleidingen geven op uiteenlopende wijze gestalte aan
de studiekeuzecheck. Het advies dat naar aanleiding van
de studiekeuzecheck wordt gegeven is niet bindend.
Een ander formeel obstakel voor de instroom tot het
hbo van toelaatbare studenten is de betaling van
opleidingskosten. Studenten worden alleen toegelaten
tot het hbo als zij collegegeld betalen. Om studenten
tegemoet te komen in de kosten, wordt aan studenten
jonger dat 30 jaar door de overheid een lening ter beschikking gesteld, met de mogelijkheid een aanvullende
beurs aan te vragen die afhankelijk is van het inkomen
van de ouders van een student. Wanneer studenten
binnen 10 jaar afstuderen, wordt de aanvullende beurs
een gift. Studenten die door een functiebeperking studievertraging oplopen, kunnen verlengde financiering
aanvragen. Ook kunnen vluchtelingstudenten die ouder
zijn dan 30 jaar bij het UAF een studiebeurs aanvragen.
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► INFORMELE OBSTAKELS VOOR DE INSTROOM
Zelfselectie vormt een belangrijk informeel obstakel dat
verschillen in de potentiële en daadwerkelijke instroom
van toelaatbare studenten in het hbo kan verklaren.
Zelfselectie kan uit positieve overwegingen voortkomen,
bijvoorbeeld wanneer een student andere alternatieven
aantrekkelijker vindt dan studeren in het hbo. Zo speelt
de wens om te gaan werken voor mbo-studenten een
belangrijke rol in de keuze om niet te gaan studeren in
het hbo (Elffers & Vervoort, 2018; Van den Broek et al.,
2016). Vwo’ers geven vaker de voorkeur aan de universiteit in plaats van het hbo, evenals de havisten die
de route vwo-wo verkiezen boven instroom in het hbo.
Wellicht zouden de opwaartse druk in het onderwijs en
de concurrentie op de arbeidsmarkt voor deze leerlingen als obstakel kunnen worden aangemerkt voor hun
instroom in het hbo (zie: Elffers, 2018).
Zelfselectie pakt negatiever uit wanneer studenten wel
willen studeren in het hbo, maar zich laten tegenhouden door bepaalde obstakels. Zo laten mbo-instromers
en studenten met lageropgeleide ouders zich er vaker
door het leenstelsel van weerhouden om te gaan studeren, onder meer omdat zij meer leenaversie hebben
(Van den Broek et al., 2016). Eerstegeneratie-studenten
rapporteren ook significant meer leenaversie, waarbij
opvalt dat zij ook vaker aangeven dat hun ouders het
lenen ontraden, en dat zij zelf onvoldoende kennis
zeggen te hebben over de leenvoorwaarden (Van den
Broek et al., 2017; 2018). Kennis en informatie over het
leenstelsel zou daarmee als informeel obstakel kunnen
worden geïdentificeerd.
Mbo-studenten geven vaker aan bang te zijn dat het
hbo te moeilijk voor ze zal zijn (Elffers & Vervoort,
2018). Mbo-studenten, eerstegeneratie-studenten,
studenten met een migratie-achtergrond en studen-

ten uit gezinnen met lagere inkomens laten zich vaker
afhouden van de overstap naar het hbo wanneer sprake
is van decentrale selectie (Inspectie van het Onderwijs,
2017). Met name eerstegeneratie-studenten hebben
significant minder vaak de intentie deel te nemen aan
selectieprocedures bij opleidingen met een numerus
fixus (Van den Broek et al., 2016). Maar ook na controle
voor opleidingsniveau van ouders en van migratie-achtergrond, blijft een duidelijk verschil zichtbaar in de
instroom in opleidingen met een decentrale selectie –
en dan met name de opleidingen die aanvullende eisen
stellen – tussen studenten afkomstig uit gezinnen uit de
hogere inkomensgroepen en de lagere inkomensgroepen. Decentrale selectie vormt daarmee – naast een formeel obstakel bij de toelating tot bepaalde opleidingen
– ook een informeel obstakel, doordat het sommige
studenten er bij voorbaat van weerhoudt voor het hbo
of voor bepaalde hbo-opleidingen te kiezen.
► DOEL TOELATING TOT OPLEIDINGEN MET EEN
DECENTRALE SELECTIE
In het hbo hanteren opleidingen met een numerus fixus
een decentrale selectie. Anders dan bij cijfers over de
instroom - waarbij toelaatbare studenten zelf de keuze
kunnen maken om wel of niet in te stromen in het hbo
– weten we in het geval van decentrale selectie zeker
dat de betreffende studenten zelf graag willen instromen. We kunnen vervolgens toetsen of er verschillen
zijn in hun kansen om te worden toegelaten tot de
hbo-opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld.
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►A
 GENTS VERSCHILLEN IN TOELATING
Vooropleiding
Studenten met een vwo-diploma hebben een grotere
kans om toegelaten te worden tot opleidingen met een
decentrale selectie (Van den Broek et al., 2018).
Achtergrondkenmerken
Studenten met een migratie-achtergrond en eerstegeneratie-studenten hebben minder kansen om door
de decentrale selectie heen te komen (Van den Broek
et al., 2018).
Individuele omstandigheden
Studenten die aangeven belemmerd te worden door
een functiebeperking hebben een lagere kans om
toegelaten te worden tot opleidingen die decentrale
selectie hanteren (Van den Broek et al., 2018).
► FORMELE OBSTAKELS VOOR TOELATING
De decentrale selectie zelf is een formeel obstakel.
Opleidingen verschillen in de formele criteria waarop
de selectie wordt gebaseerd. De criteria zijn in beginsel meritocratisch gemotiveerd (kennis, vaardigheden,
talent, inzet, motivatie) en kunnen worden getoetst op
tal van manieren, zoals aan de hand van kennistoetsen,
het cv, een motivatiebrief, eindexamencijfers, werkervaring in de sector, een psychologisch assessment, een
fitheidstest of een auditie. Eerstegeneratie-studenten
hebben minder kans om te worden toegelaten wanneer
er sprake is van selectiemethoden waarbij kennistoetsen
worden afgenomen.
► INFORMELE OBSTAKELS VOOR TOELATING
De kans van studenten om toegelaten te worden tot
opleidingen met een decentrale selectie wordt beïnvloed
door informele obstakels in de vooropleiding en de
thuisomgeving. De ontwikkeling van voldoende kennis

en inzicht om decentrale selectieprocedures succesvol
te doorlopen is mede afhankelijk van de mate waarin
de vooropleiding aankomend hbo-studenten van de benodigde kennis en informatie voorziet. Een gebrek aan
leerkansen in de vooropleiding kan een obstakel vormen
voor de kans van studenten om toegelaten te worden.
De thuisomgeving is onder meer van invloed door de
mate waarin en wijze waarop ouders en anderen in de
thuisomgeving kunnen meedenken en meehelpen bij de
voorbereiding op decentrale selectie. De mate waarin
ouders hulp kunnen bieden hangt significant samen
met de kans op toelating tot het hbo (Van den Broek
et al., 2018). Eerstegeneratie-studenten en studenten
met een migratie-achtergrond geven aan minder hulp
te hebben ontvangen van hun ouders bij de voorbereiding op de selectie (Van den Broek et al., 2018). Ouders
die zelf ervaring hebben met het hoger onderwijs, of
een netwerk hebben waarin zulke ervaring aanwezig is,
kunnen gemakkelijker helpen bij de voorbereiding op
de selectie. Ook investeren meer draagkrachtige ouders
vaker financieel in de voorbereiding op decentrale
selectie, bijvoorbeeld door hulp bij de voorbereiding in
te kopen. De aanwezigheid van voldoende financieel,
sociaal en cultureel kapitaal in het netwerk van studenten verhoogt hun kans om voor de selectie relevante
werkervaring op te doen, om advies te krijgen over een
geschikte motivatiebrief, om hulp te krijgen om deze in
correct Nederlands op te stellen, of om tips te krijgen
over de wijze waarop je het kennismakingsgesprek het
beste kunt aanpakken (Van den Broek et al., 2018).
Tot slot zou ook de arbeidsmarkt kunnen worden
aangemerkt als obstakel, wanneer deze voor bepaalde groepen studenten een drempel opwerpt om de
werkervaring op te kunnen doen die hun kansen op
toelating bevordert.
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2.2 DOORSTROOM NAAR DE HOOFDFASE

► DOEL DOORSTROMEN NAAR DE HOOFDFASE
Vanaf het moment van instroom wordt het doel voor
hbo-studenten om succesvol te studeren totdat zij hun
hbo-diploma behalen. In principe zou daarom de gehele fase na het moment van instroom samen kunnen
worden gevat in één doel: succesvol studeren in het
hbo. Er zijn echter aanwijzingen dat het eerste jaar (de
propedeuse) specifieke obstakels kent die verschillen
tussen agents veroorzaken in het verloop van het eerste
jaar in het hbo. Deze verschillen komen niet altijd in
dezelfde mate naar voren in het tweede tot en met
het vierde studiejaar in het hbo (de hoofdfase). Om die
reden wordt de doorstroom naar de hoofdfase als apart
doel onderscheiden in deze analyse.
►A
 GENTS VERSCHILLEN IN DOORSTROOM
Om te bekijken welke verschillen zichtbaar zijn tussen
groepen ingestroomde hbo-studenten in de doorstroom naar de hoofdfase, kijken we naar verschillen in
de uitval binnen het eerste jaar en de doorstroom naar
het tweede jaar.
Vooropleiding
Studenten afkomstig uit het vwo vallen het minst vaak
uit in het eerste jaar in het hbo (rond de 7%), waar studenten met een mbo-vooropleiding juist vaker uitvallen
(rond de 20%). Zo’n 13% van de havisten valt in het
eerste jaar uit. De uitval onder mbo’ers in het eerste jaar
is met name hoog onder studenten met lageropgeleide
ouders. Andere kenmerken, zoals migratie-achtergrond
en inkomensniveau van de ouders, verklaren de hogere
uitval onder de mbo-instromers niet. Het lijkt er dus op
dat met name de vooropleiding een onderscheidend
kenmerk is dat samenhangt met een hogere uitval in
het eerste jaar.

Achtergrondkenmerken
Vrouwen stromen vaker na één jaar door naar de
hoofdfase dan mannen, die vaker uitvallen in het eerste
jaar. Eerstegeneratie-studenten switchen vaker in het
eerste jaar van hun opleiding naar een andere opleiding. Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond vallen minder vaak uit in het eerste jaar dan
andere mbo-instromers. Studenten uit gezinnen met
een lager inkomen switchen vaker van opleiding in het
eerste jaar, maar dit verschil lijkt grotendeels te worden
verklaard door een verschil in opleidingsniveau van de
ouders (Inspectie van het Onderwijs, 2016).
Individuele omstandigheden
Het percentage studenten met een functiebeperking
dat aangeeft in het eerste jaar te worden belemmerd
door hun beperking is de afgelopen jaren significant
gestegen tot zo’n 15% (Van den Broek et al., 2017).
Studenten met een functiebeperking vallen vaker uit in
het eerste jaar en switchen vaker van opleiding in het
eerste jaar (Van den Broek et al. 2016). Over de doorstroom naar de hoofdfase van studenten met zorgtaken
zijn geen specifieke gegevens bekend.
► FORMELE OBSTAKELS VOOR DE DOORSTROOM
De doorstroom naar de hoofdfase wordt in het hbo
formeel gereguleerd door het Bindend Studie Advies
(BSA). Instellingen en opleidingen verschillen in de precieze norm om een positief voortgangsadvies te krijgen,
maar in alle gevallen is het behaald aantal studiepunten
leidend. Daarnaast gelden voor sommige kunstopleidingen overgangsexamens na het eerste jaar. Ook de pabo
kent een taal- en rekentoets aan het eind van het eerste
jaar die met goed gevolg dient te worden afgelegd om
te mogen doorstromen. Deze toetsen zijn tegenwoordig niet meer verplicht op alle pabo-opleidingen.
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► INFORMELE OBSTAKELS VOOR DE DOORSTROOM
Onderzoek naar het verloop van het eerste studiejaar
en de kans op succesvolle doorstroom naar de hoofdfase beschrijft een groot aantal informele obstakels die
van invloed kunnen zijn op de kans op een succesvolle
doorstroom naar de hoofdfase. Voor veel studenten is de
start in het hoger onderwijs lastig. Zij moeten hun weg
zien te vinden in een nieuwe omgeving, met onder meer
nieuwe regels, normen, omgangsvormen en mensen
(Elffers, 2016). Er zijn aanwijzingen dat deze overgang
voor eerstegeneratie-studenten en studenten met een
migratie-achtergrond een groter obstakel vormt dan voor
andere studenten. Deze studenten ervaren vaker onbekendheid met de spelregels en sociale codes op het hbo
(Wolff, 2013; De Jong, 2012) en hebben meer moeite om
de habitus van het hbo te doorgronden (Meerman, Wolff
& De Jong, 2018). Voor deze studenten kan het daardoor
lastiger zijn om voldoende binding op te bouwen met de
onderwijsomgeving (Severiens et al. 2011). Dit verschil
in binding wordt gereflecteerd in een geringere participatie van eerstegeneratie-studenten in extracurriculaire
programma’s in het hbo, zoals sociale activiteiten en
studieverenigingen (Severiens & Wolff, 2009).
Deze verschillen kunnen deels worden gerelateerd aan
een verschil in kennis over en ervaring met het hbo in
de thuisomgeving van studenten met lageropgeleide
ouders (SCP, 2016). Maar ook in het hbo zelf kunnen
obstakels worden aangewezen die het ontstaan van
binding tussen studenten en de onderwijsomgeving in
de weg kunnen zitten. De kwaliteit van onderwijs en
begeleiding is van invloed op het ontstaan van binding
(Elffers, 2016), waarbij een knelpunt kan zijn dat er door
grootschaligheid en werkdruk weinig tijd en ruimte is
voor docenten om studenten persoonlijk te begeleiden
(Severiens, Wolff & Rezai, 2006; Schmidt, 2012). Deze

beperkte ruimte lijkt met name een obstakel voor studenten die van huis uit minder bagage meekrijgen die
ze kan ondersteunen in hun studie (Wolff, 2007; 2013).
Eerstegeneratie-studenten zijn aangewezen op het
zelfstandig opbouwen van een ondersteunend netwerk
in het hbo. Dat lukt ze lang niet altijd. Deze studenten
geven aan ook niet altijd voldoende op de hoogte te zijn
van de voorzieningen die het hbo biedt, en ze zien soms
pas achteraf voor welke zaken ze hulp hadden kunnen
en moeten vragen (Elffers & Vervoort, 2018).
Eenzelfde type obstakel kan worden geïdentificeerd
voor studenten met een functiebeperking. Zij zijn niet
altijd voldoende op de hoogte van voorzieningen die
het hbo biedt, en ervaren soms een gebrek aan kennis
bij hun docenten en een gebrek in aanpassingen in het
onderwijs, wat hun voortgang in het hbo kan belemmeren (Van den Broek et al. 2017).
Naast de formele eisen die aan eerstejaars studenten
worden gesteld wat betreft hun studieprestaties, doet
het hbo – net als elke andere vorm van onderwijs – een
beroep op kennis en vaardigheden die niet altijd expliciet als eis zijn geformuleerd. Met name de eisen die het
studeren in het hbo impliciet aan de taalvaardigheid van
studenten stelt, kunnen voor sommige studenten een
obstakel vormen (Inspectie van het Onderwijs 2007).
Mbo-instromers ervaren soms belemmeringen in hun
kennisniveau of in de studievaardigheden die nodig zijn
om succesvol te studeren in het hbo. Mbo-studenten
die het eerste jaar goed zijn doorgekomen, geven aan
dat ze het hbo-niveau uiteindelijk best aankunnen,
maar dat ze in het mbo onvoldoende kansen hebben
gehad om de bagage te ontwikkelen die nodig bleek
om in het hbo een goede start te kunnen maken
(Van den Broek, Elffers, Braam & Warps, 2017). Ze mer-
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ken op dat de manier van werken in het hbo behoorlijk
afwijkt van het mbo, maar dat er weinig tijd is om daaraan te wennen. Zowel de voorbereiding in de vooropleiding, als de tijd die het hbo studenten gunt om uit te
vinden hoe ze hun studie het beste kunnen aanpakken,
zouden kunnen worden aangemerkt als obstakel om
aan de voorwaarden te kunnen voldoen om door te
stromen naar de hoofdfase (Elffers & Vervoort, 2018).
Voor sommige studenten lijkt het maken van de juiste
studiekeuze een lastiger obstakel dan voor andere
studenten. Het hbo biedt beroepsopleidingen aan, die
van studenten vragen dat ze weten in welke richting ze
hun loopbaan willen sturen. Dit vereist van studenten
een gedegen oriëntatie op het aanbod en reflectie op
hun eigen wensen en mogelijkheden, zodat ze kunnen
uitvinden welke studierichting het beste bij ze past.
Er zijn aanwijzingen dat eerstegeneratie-studenten en
studenten met een migratie-achtergrond meer moeite
hebben om de beschikbare informatiebronnen goed te
benutten om tot een passende studiekeuze te komen
(Van den Broek et al, 2018, Vogels, 2013). Hierdoor is
de kans groter dat deze studenten met een bepaalde
motivatie of verwachtingen aan een opleiding beginnen, die onvoldoende strookt met de realiteit. Een
studiekeuze die anders uitpakt dan gehoopt, vormt een
belangrijk obstakel voor doorstroom naar de hoofdfase.

Tot slot kunnen enkele algemene obstakels worden
benoemd die de kans op succesvolle doorstroom naar
de hoofdfase beïnvloeden. Zo is het noodzakelijk dat
studieprogramma’s voldoende ‘studeerbaar’ zijn, wat
– onder meer – vereist dat in de roostering tentamens
niet met elkaar concurreren, dat er voldoende ruimte is
voor persoonlijk contact, begeleiding en feedback, en
dat leeractiviteiten duidelijk en in samenhang worden
aangeboden (Jansen, 2012). Wanneer zich obstakels op
dit terrein voordoen, kan dit de kansen van studenten
om hun eerste jaar succesvol te doorlopen belemmeren (zie: Berkel, Jansen en Bax, 2012; Bruijns, Kayzel,
Morsch & Ruis, 2014). Deze obstakels kunnen uiteraard
ook na de propedeuse invloed uitoefenen op de kans
van studenten om succesvol te studeren.
Voor sommige studenten kan de stap om te gaan
studeren – en daarbij soms ook op kamers te gaan –
veel van hun veerkracht en hun portemonnee eisen.
Met name studenten met een migratie-achtergrond
werken vaak veel uren naast hun studie om rond te
kunnen komen (Van den Berg, 2002). En het verenigingsleven kan met name autochtone studenten soms
zodanig opslokken, dat dit een obstakel kan vormen
voor succesvolle doorstroom naar de hoofdfase
(Severiens et al., 2011)
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2.3 GEDIPLOMEERDE UITSTROOM

► DOEL GEDIPLOMEERDE UITSTROOM BINNEN VIJF JAAR
De obstakels die de kansen van studenten op doorstroom
naar de hoofdfase bepalen, zijn vanzelfsprekend ook van
invloed op hun kansen om uiteindelijk gediplomeerd uit
te stromen uit het hbo. Succesvolle voltooiing van de
propedeuse is immers een voorwaarde voor de afronding
van de hoofdfase met een diploma. Aan de hand van
het doel van gediplomeerde uitstroom binnen vijf jaar
(de nominale studieduur + 1 jaar) wordt getoetst welke
verschillen bestaan tussen agents in de gediplomeerde
uitstroom uit het hbo, en welke obstakels van invloed zijn
op hun kansen om het hbo-diploma te behalen.
►A
 GENTS VERSCHILLEN IN UITSTROOM
Vooropleiding
Studenten met een vwo-achtergrond stromen aanzienlijk vaker binnen vijf jaar uit met een hbo-diploma
(rond de 70%) dan studenten afkomstig uit het havo
en mbo (beide schommelend tussen de 40 en 50%).
Van de studenten die het diploma nog niet hebben
behaald, studeert het grootste gedeelte nog in het hbo,
maar de studenten met een mbo-achtergrond binnen
deze groep zijn juist wat vaker aan het werk gegaan,
en hebben het onderwijs dus verlaten. Onder de groep
mbo-instromers behalen studenten met een migratie-achtergrond minder vaak binnen 5 jaar hun diploma
dan mbo-instromers met andere achtergronden.

Achtergrondkenmerken
Vrouwelijke studenten studeren vaker binnen vijf jaar
af dan mannelijke studenten. Dit verschil is met name
zichtbaar onder mbo-instromers. Eerstegeneratie-studenten vallen iets vaker uit. Studenten met een migratie-achtergrond vallen aanzienlijk vaker uit, hebben
meer studievertraging en switchen ook vaker van
opleiding (Van den Broek et al., 2018). Het diplomarendement is lager onder studenten afkomstig uit gezinnen
met een lager inkomen, maar dit verschil lijkt voor een
belangrijk deel te kunnen worden verklaard door het
gemiddeld lagere opleidingsniveau van ouders in deze
groep (Inspectie van het Onderwijs, 2016).
Individuele omstandigheden
Studenten met een functiebeperking doen langer over
hun studie, halen lagere tentamencijfers en vallen twee
tot drie keer zo vaak uit als studenten zonder functiebeperking (Van den Broek, Muskens & Winkels, 2013.
Daarbij worden geen significante verschillen naar de aard
van de beperking gevonden (Van den Broek et al. 2017).
Studenten met mantelzorgtaken rapporteren lagere
cijfers en meer studievertraging dan studenten zonder
mantelzorgtaken (Van Tienen et al., 2018). Studenten
met intensieve zorgtaken vallen eveneens vaker uit.
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► FORMELE OBSTAKELS VOOR DE UITSTROOM
De formele obstakels tot gediplomeerde uitstroom worden gevormd door alle verplichte studie-onderdelen die
hbo-studenten met goed resultaat moeten afronden.
Dit gaat onder meer om het behalen van de tentamens,
het op voldoende niveau maken van opdrachten en
werkstukken, en het succesvol afronden van een stage,
afstudeeropdracht of scriptie. Sommige opleidingen
hanteren daarnaast een eindtoets (b.v. de pabo) of
eindexamen (b.v kunstopleidingen).
► INFORMELE OBSTAKELS VOOR DE UITSTROOM
Veel van de informele obstakels die voor de doorstroom
zijn geïdentificeerd, spelen ook een rol in de kansen van
studenten op gediplomeerde uitstroom binnen vijf jaar.
Hieronder worden nog enkele aanvullende obstakels
voor de hoofdfase geïdentificeerd. Het belang van binding tussen de student en de onderwijsomgeving speelt
gedurende de gehele opleidingsduur. Onvoldoende
binding vormt een belangrijk obstakel voor studiesucces
(Elffers, 2018a). Deze binding kan onder druk komen te
staan tegen het einde van de opleiding, omdat de contacttijd tussen studenten en docenten tijdens de stage
en het schrijven van de scriptie aanzienlijk terugloopt
(Berkel, Jansen & Bax, 2012).

Obstakels in het privé-leven van studenten kunnen
– net als in het eerste jaar – van invloed zijn op hun
kansen op gediplomeerde uitstroom. Een veeleisend
sociaal leven (Severiens et al 2011), stress (Boer, 2018),
veel uren werken naast de studie, financiële zorgen
en veeleisende zorgtaken worden vaak genoemd als
obstakels voor studiesucces. Deze laatste factoren lijken
in het bijzonder een obstakel te kunnen vormen voor
studenten met een migratie-achtergrond (De Jong
2014; Van den Broek et al., 2016). Studenten met een
functiebeperking lijken vaker in hun diplomakansen
te worden beperkt dan studenten zonder beperking
door de eisen die het hbo stelt aan hun aanwezigheid
en inzet, en door het vele leeswerk dat op sommige
opleidingen wordt vereist (Van den Broek, Muskens &
Winkels, 2013).
Een obstakel dat in de hoofdfase de kansen van studenten met een migratie-achtergrond in het bijzonder
belemmert, is een moeizame toegang tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een stage of het doen van een
afstudeeropdracht in het werkveld. Door discriminatie
hebben deze studenten aanzienlijk meer moeite om
een geschikte stage- of afstudeerplek te vinden (Petit,
Van Esch, Van der Meer & Smulders, 2013).
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3. EVALUATIE VAN DE
TOEGANKELIJKHEID
VAN HET HBO:
EEN PRAKTISCHE
HANDREIKING MET
BESLISMODEL
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De evaluatie van toegankelijkheid van het hbo - en de
ontwikkeling van toegankelijkheidsbeleid op basis van die
evaluatie - kan naar drie opeenvolgende stappen worden
uitgesplitst: analyse – evaluatie – beleid. Bij de eerste stap
– analyse – worden de formele en informele obstakels in
kaart gebracht, die de kansen van (potentiële) hbo-studenten om succesvol te kunnen studeren bepalen. Hiertoe is
een voorzet gedaan in hoofdstuk 2. Voor de tweede stap
– evaluatie – wordt de legitimiteit van de obstakels overwogen. Bij de derde stap – beleid – worden beleidskeuzes
gemaakt over het handhaven, wegnemen, reduceren of
compenseren van obstakels. Figuur 6 brengt deze drie
stappen in beeld.

Toegankelijkheid van het hbo is een complex vraagstuk dat
geen eenduidige antwoorden of aanpak kent. Het verkennen en bundelen van verschillende inzichten en perspectieven is daarom van belang. Voor de tweede en derde
stap geldt in het bijzonder dat deze in dialoog met belanghebbenden dienen te worden doorlopen. Het bepalen van
de legitimiteit van obstakels en de daaruit voortvloeiende
keuzes over het handhaven, wegnemen, reduceren of
compenseren van obstakels is immers afhankelijk van de
gehanteerde norm. Deze norm dient gezamenlijk geformuleerd en gedragen te worden om richting te geven aan het
waarborgen van de toegankelijkheid van het hbo.
In dit hoofdstuk wordt een praktische handreiking geboden om de drie stappen te doorlopen. Deze handreiking is
in een interactieve werksessie met betrokkenen uit beleid
en praktijk aan de hand van enkele cases getest, en op
basis van de ervaringen en feedback verder aangescherpt.

ANALYSE
OBSTAKELS
IN KAART

EVALUATIE
LEGITIMITEIT
OBSTAKELS

Figuur 6: drie stappen bij het formuleren en evalueren van toegankelijkheidsbeleid in het hbo

BELEID
KEUZES TAV
OBSTAKELS
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STAP 1: ANALYSE OBSTAKELS
ANALYSE
OBSTAKELS
IN KAART

EVALUATIE
LEGITIMITEIT
OBSTAKELS

Doel van deze stap
Het in beeld brengen van de formele en informele
obstakels die de toegankelijkheid van het hbo bepalen.
Aanpak voor deze stap
• Toelaatbaarheid: in beeld brengen van formele obstakels
die de kans op succesvolle instroom, doorstroom en
uitstroom in en uit het hbo reguleren.
• Begaanbaarheid: in beeld brengen van informele
obstakels die de kans op succesvolle instroom, doorstroom en uitstroom in en uit het hbo reguleren.
• Relatie tussen obstakels: in beeld brengen of informele obstakels de kansen beïnvloeden van studenten om
formele obstakels te overwinnen.
Voor de analyse van formele en informele obstakels wordt
het model gehanteerd dat in hoofdstuk 1 is aangereikt en
dat hieronder nogmaals staat weergegeven.

BELEID
KEUZES TAV
OBSTAKELS

Definiëren doelen
De analyse met betrekking tot de instroom betreft obstakels die de initiële toelaatbaarheid tot het hbo reguleren.
De analyse met betrekking tot de doorstroom betreft obstakels die de doorstroom na het eerste jaar reguleren. De
analyse met betrekking tot de uitstroom betreft obstakels
met betrekking tot de gediplomeerde uitstroom uit het
hbo. Obstakels die de doorstroom reguleren, hebben in
feite ook altijd betrekking op de uitstroom: het voldoen
aan alle eisen in de opeenvolgende opleidingsjaren is
immers voorwaardelijk voor toekenning van het diploma.
Bij toepassing van het model kan daarom soms worden
volstaan met het identificeren van obstakels die de kans op
‘succesvol studeren in het hbo’ - dus zowel de doorstroom
als de uitstroom - reguleren. In andere situaties is het
echter nuttig om doorstroom en uitstroom te onderscheiden, bijvoorbeeld wanneer wordt gekeken naar specifieke
obstakels die de studievoortgang van eerstejaars studenten
belemmeren, of obstakels die de doorstroom naar leerjaar
2 reguleren (bijvoorbeeld het bindend studieadvies).

AGENTS

OBSTAKELS

DOEL

(AANKOMEND)
STUDENTEN

FORMEEL
TOELAATBAARHEID

SUCCESVOL STUDEREN
IN HET HBO

VOOROPLEIDING
ACHTERGROND
OMSTANDIGHEDEN

OBSTAKELS IN DE
THUISOMGEVING

INFORMEEL
BEGAANBAARHEID

OBSTAKELS IN DE
VOOROPLEIDING

Figuur 7: overkoepelend model toegankelijkheid van het hbo

OBSTAKELS IN HET
HBO

INSTROOM
DOORSTROOM
UITSTROOM

OBSTAKELS IN DE
SAMENLEVING
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Definiëren agents
Er kan sprake zijn van overlap tussen groepen agents,
wat het risico met zich meebrengt dat onterechte aannames worden gedaan over het optreden van obstakels
voor bepaalde agents. Een voorbeeld is de overlap tussen
de groep mbo-instromers, eerste-generatiestudenten en
studenten met een migratie-achtergrond. Ook al is er in
de praktijk sprake van overlap tussen deze drie groepen:
elke groep kan te maken hebben met eigen obstakels die
gerelateerd zijn aan het specifieke groepskenmerk, en die
als zodanig geïdentificeerd moeten kunnen worden. Het is
voor de analyse van belang precies te zijn in het definiëren
van agents, opdat de bijbehorende obstakels zo nauwkeurig mogelijk in beeld worden gebracht.
Definiëren obstakels
Het identificeren van de formele obstakels die de instroom,
doorstroom en uitstroom reguleren (toelaatbaarheid), is
in principe eenvoudig. Formele obstakels worden meestal expliciet geformuleerd en gehanteerd. Het in beeld
brengen van informele obstakels (begaanbaarheid) is een
complexere stap die meestal een uitgebreidere analyse
vraagt. Het is daarbij zaak aannames te vermijden, en de
aanwezigheid en aard van obstakels zoveel mogelijk met
behulp van beschikbare onderzoeksgegevens en/of in
gesprek met betrokken agents zelf te identificeren.
In hoofdstuk 1 is benadrukt dat het van belang is oog te
hebben voor de samenhang tussen obstakels, omdat het
optreden van het ene obstakel van invloed kan zijn op
de kans van een agent om een ander obstakel te over-

winnen. Zulke verbindingen hebben implicaties voor de
afweging van de legitimiteit van formele obstakels in stap
2. Wanneer de mogelijkheid om een formeel en legitiem
bevonden obstakel te overwinnen wordt beperkt door
het optreden van een ander, niet-legitiem obstakel, kan
dit immers afbreuk doen aan de legitimiteit van het eerste
obstakel. Het wegnemen van het niet-legitieme obstakel is
dan een voorwaarde om het legitieme obstakel te kunnen
handhaven. Figuur 8 verbeeldt potentiële relaties tussen
informele en formele obstakels.
Twee aanvliegroutes
Er kunnen bij het evalueren van de toegankelijkheid van
het hbo twee routes worden gevolgd om het vraagstuk
aan te vliegen. Bij de eerste route wordt geredeneerd
vanuit een bestaand obstakel. Het obstakel in kwestie is
reeds bekend, en er wordt gezocht naar een antwoord op
de vraag of dit obstakel legitiem is (stap 2) en welk beleid
er moet worden ontwikkeld ten aanzien van het obstakel
(stap 3). In dit geval wordt in stap 1 geen brede inventarisatie van mogelijke obstakels uitgevoerd, maar wordt
direct overgegaan naar de vraag of er sprake is van samenhang tussen het betreffende obstakel en andere obstakels
(zoals afgebeeld in figuur 3 hierboven). Bij de tweede route wordt geredeneerd vanuit (een bepaalde groep) agents,
bijvoorbeeld wanneer uitstroomcijfers tonen dat studenten
met bepaalde achtergrondkenmerken minder succesvol
zijn in het hbo. In dit geval wordt de vraag gesteld welke
obstakels bepaalde studenten belemmeren in hun kansen
om succesvol te studeren in het hbo, en wordt er dus wel
gestart met een open inventarisatie van obstakels.

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL
FORMEEL
OBSTAKEL

Figuur 8: informele obstakels beïnvloeden de kans om een formeel obstakel te overwinnen
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TIP: HET VOORKOMEN VAN EEN WASLIJST AAN OBSTAKELS
Bij het inventariseren van informele obstakels bestaat het risico
te verzanden in het opstellen van een almaar langer wordende
waslijst aan obstakels die mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn
op studiesucces. Stap 1 is echter niet bedoeld om te brainstormen over alles wat weleens tegen kan zitten in de schoolloopbaan, noch om te bedenken wat er mogelijkerwijs zou kunnen
ontbreken in de bagage van (aankomend) hbo-studenten. Stap 1
gaat om beantwoording van de vraag welke obstakels de kansen
van agents op het bereiken van een doel beïnvloeden. Lange
lijsten met mogelijke obstakels kunnen worden voorkomen door
het doel precies te formuleren, en gericht die obstakels te inventariseren die direct gerelateerd zijn aan de kans op het behalen
van dat doel. Merk op dat voor een analyse als weergegeven in
figuur 3 het doel kan worden geformuleerd als ‘het overwinnen
van het formele obstakel’.

TIP: PRIORITEREN VAN OBSTAKELS IN STAP 1
Wanneer de inventarisatie meerdere informele obstakels aan het
licht brengt, kan het voor het proces helpen hierin prioritering
aan te brengen. Welke obstakels springen het meest in het oog
of lijken de meeste invloed uit te oefenen? Prioritering kan overigens ook gebeuren op basis van de uitkomsten van stap 2 (welke
obstakels worden overtuigend en unaniem als niet legitiem aangemerkt?) of door bij stap 3 te bekijken welke obstakels relatief
gemakkelijk kunnen worden gereduceerd of gecompenseerd.
Zie de kaders aldaar.
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STAP 2: EVALUATIE LEGITIMITEIT
ANALYSE
OBSTAKELS
IN KAART

EVALUATIE
LEGITIMITEIT
OBSTAKELS

Doel van deze stap
Bepalen van de legitimiteit van obstakels.
Aanpak van deze stap
De legitimiteit van de in fase 1 geïdentificeerde obstakels
wordt in stap 2 getoetst aan een norm. Als richtlijn wordt
in deze handreiking een meritocratische norm gehanteerd:
verschillen zijn gerechtvaardigd zolang die zijn gebaseerd
op een verschil in merites (capaciteiten, leerpotentieel, inzet of motivatie). Om te toetsen of obstakels voldoen aan
deze norm, worden twee opeenvolgende vragen gesteld:

VRAAG 1: Veroorzaakt het obstakel een verschil in
de kansen van agents om het beoogde doel te
bereiken dat wijst op een verschil in merites?

JA

NEE

LEGITIEM

NIET LEGITIEM

VRAAG 2: Is de kans om dit legitieme obstakel te overwinnen
afhankelijk van andere, niet-legitieme obstakels?

BELEID
KEUZES TAV
OBSTAKELS

De tweede vraag laat zien dat het voor het bepalen van de
legitimiteit van obstakels van belang is te verkennen of een
obstakel dat in geïsoleerde vorm legitiem wordt bevonden,
door het optreden van andere obstakels toch tot ongelijkheid kan leiden die niet door een verschil in merites
verklaard kan worden. Indien het antwoord bevestigend is,
dan is het opheffen van deze niet-legitieme obstakels een
voorwaarde om het legitieme obstakel te kunnen handhaven (zie stap 3).
Hoewel stap 2 met deze twee vragen eenvoudig oogt, is
dit de meest complexe van de drie stappen. In deze stap
wordt getoetst of de ongelijkheid die tussen agents ontstaat door het opwerpen van een obstakel legitiem wordt
bevonden. In sommige gevallen zal het antwoord op die
vraag eenduidig zijn, maar bij het doorlopen van deze
stap kunnen ook verschillen van inzicht naar voren komen.
De afweging van de legitimiteit van bepaalde obstakels
vraagt om een zorgvuldige dialoog waarin betrokkenen
hun – vaak impliciete – afwegingen moeten onderzoeken
en expliciteren. Betrokkenen kunnen verschillen in hun
(interpretaties van) de norm waaraan zij de legitimiteit
toetsen, of in de wijze waarop zij die norm in de praktijk
hanteren. Zulke verschillen kunnen uitmonden in onderling
verschillende uitkomsten bij de evaluatie van de legitimiteit
van obstakels. Het doorlopen van deze stap maakt dat
praktijken of opvattingen ter discussie worden gesteld. Het
is daarom van belang verschillen in opvattingen en ervaringen in een open dialoog met elkaar te kunnen bespreken.
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TIP: WAT ALS-SCENARIO’S
Bij het nadenken over de legitimiteit van obstakels kan het
helpen om te denken in wat als-scenario’s. Wat zou er gebeuren
als dit obstakel er niet was? Wat als het obstakel door een ander
obstakel zou worden vervangen? Wat als de mogelijkheid om het
obstakel te overwinnen niet langer belemmerd zou worden door
een ander, niet-legitiem obstakel? Telkens geldt dan de vervolgvraag: Stromen er in dat scenario agents met onvoldoende potentieel in, door of uit? Of stromen er dan juist vaker agents in, door
of uit die over voldoende capaciteiten beschikken, maar die het
in de huidige situatie desondanks vaak niet redden in het hbo?
En wat vertelt ons dat over de legitimiteit van het huidige obstakel?

TIP: PRIORITEREN VAN OBSTAKELS IN STAP 2
Wanneer stap 2 meerdere niet-legitieme obstakels aan het licht
brengt, kan het met het oog op het doorlopen van stap 3 nuttig
zijn prioritering aan te brengen. Bij stap 1 is reeds benoemd dat
prioritering kan worden aangebracht door te analyseren welke
obstakels de meeste invloed lijken uit te oefenen. Bij stap 2 kan
prioritering worden aangebracht door te toetsen welke obstakels
bij de evaluatie overtuigend en unaniem zijn aangemerkt als
niet-legitiem.
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STAP 3: BELEIDSKEUZES
ANALYSE
OBSTAKELS
IN KAART

EVALUATIE
LEGITIMITEIT
OBSTAKELS

Doel van deze stap
Keuzes maken over het formaliseren, handhaven,
opheffen, reduceren of compenseren van obstakels.
Aanpak van deze stap
In stap 2 is in kaart gebracht welke obstakels als legitiem
of niet-legitiem kunnen worden aangemerkt, en in welke
gevallen de legitimiteit van obstakels wordt beïnvloed door
andere, niet-legitieme obstakels. Deze exercitie resulteert in
vier typen obstakels:

FORMEEL
LEGITIEM

INFORMEEL
LEGITIEM

FORMEEL
NIET LEGITIEM

INFORMEEL
NIET LEGITIEM

In stap 3 worden aan deze vier typen beleidskeuzes
verbonden. Figuur 4 biedt een beslismodel om tot zulke
beleidskeuzes te komen.

BELEID
KEUZES TAV
OBSTAKELS
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UITKOMST STAP 2

STAP 3: BELEIDSKEUZES

formeel obstakel legitiem bevonden

• handhaaf het obstakel
• formuleer en onderschrijf het obstakel expliciet

informeel obstakel legitiem
bevonden

• formaliseer het obstakel
• formuleer en onderschrijf het obstakel expliciet

legitimiteit obstakel in geding door
invloed van niet-legitieme obstakels

• reduceer de invloed van de betreffende
niet-legitieme obstakels (volg pad: obstakel niet legitiem bevonden)

• indien niet mogelijk: overweeg of dispensatie moet worden verleend voor
studenten die door het niet-legitieme obstakel worden belemmerd in hun
kans het legitieme obstakel te overwinnen

• indien niet mogelijk: heroverweeg de legitimiteit van het obstakel
(kan de legitimiteit in dat geval voldoende worden gewaarborgd?)

formeel of informeel obstakel
niet legitiem bevonden

• hef het obstakel op

• indien niet mogelijk: reduceer de invloed van
het obstakel tot minimum

• indien niet of onvoldoende mogelijk: overweeg compensatie d.m.v.
preventie of remediatie (bepaal daarbij: wat, hoe, wie en wanneer?)

• indien compensatie in strijd lijkt met de meritocratische norm: heroverweeg
de legitimiteit van het obstakel (is het obstakel dan wellicht toch legitiem?)

Figuur 9: beslismodel beleidskeuzes ten aanzien van de geïdentificeerde obstakels
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Een obstakel wordt gehandhaafd of geformaliseerd wanneer het als legitiem is aangemerkt. Wanneer sprake is van
nietlegitieme obstakels, zal getracht worden deze obstakels
op te heffen of hun invloed tot het minimum te beperken.
Wanneer dit niet goed mogelijk is, kan worden geopteerd
voor compensatie in de vorm van preventie of remediatie.
Daarbij zal moeten worden bepaald op welke wijze deze
compensatie kan worden verleend, hoe en wanneer de
compensatie dient te worden ingezet en wie hieraan uitvoering geeft. Afhankelijk van de aard van het obstakel kan
preventie en remediatie in de fase voorafgaand aan de overstap naar het hbo of in het hbo zelf worden gerealiseerd.
Sommige niet-legitieme obstakels beperken de kansen van
agents om een ander, wél legitiem obstakel te overwinnen
(zie figuur 8 op pagina 35), maar laten zich lastig reduceren.
In die gevallen moet worden afgewogen of dispensatie
wordt verleend voor het betreffende legitieme obstakel.

TIP: PRIORITEREN VAN OBSTAKELS IN STAP 3
Sommige niet-legitieme obstakels laten zich makkelijker
reduceren of compenseren dan andere. Het kan geen
kwaad om in stap 3 het ‘laaghangend fruit’ onder de
obstakels te identificeren, en deze obstakels als eerste aan
te pakken. Zeker bij een complex vraagstuk als toegankelijkheid kan het helpen om direct aan te pakken wat zich
relatief eenvoudig laat aanpakken, zodat de focus daarna
kan worden gericht op de lastiger of weer-barstiger
obstakels.
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BESLISMODEL
STAP 1 ANALYSE OBSTAKELS

STAP 2 EVALU

FORMELE & INFORMELE OBSTAKELS

LEGITIMITEIT OBSTA

FORMEEL
THUIS

LEGITIEM

INFORMEEL

FORMEEL

LEGITIEM

VOOROPLEIDING
INFORMEEL

FORMEEL
HBO

LEGITIEM
INFORMEEL

FORMEEL
SAMENLEVING

LEGITIEM
INFORMEEL

AGENTS

OBSTAKELS

DOEL

(AANKOMEND)
STUDENTEN

FORMEEL
TOELAATBAARHEID

SUCCESVOL
STUDEREN
IN HET HBO

VOOROPLEIDING
ACHTERGROND
OMSTANDIGHEDEN

OBSTAKELS IN DE
THUISOMGEVING

INFORMEEL
BEGAANBAARHEID

OBSTAKELS IN DE
VOOROPLEIDING

OBSTAKELS IN HET
HBO

INSTROOM
DOORSTROOM
UITSTROOM

OBSTAKELS IN DE
SAMENLEVING

VRAAG 1: Veroorzaakt
de kansen van agents
bereiken dat wijst op
JA

LEGITIEM

VRAAG 2: Is de kans om dit le
afhankelijk van andere
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UATIE LEGITIMITEIT

AKELS

STAP 3 BELEIDSKEUZES
KEUZES T.A.V. OBSTAKELS

UITKOMST STAP 2

STAP 3: BELEIDSKEUZES

formeel obstakel legitiem
bevonden

• handhaaf het obstakel
• formuleer en onderschrijf het obstakel expliciet

informeel obstakel
legitiem bevonden

• formaliseer het obstakel
• formuleer en onderschrijf het obstakel expliciet

legitimiteit obstakel in
geding door invloed van
niet-legitieme obstakels

• reduceer de invloed van de betreffende niet-legitieme
obstakels (volg pad: obstakel niet legitiem bevonden)

JA

NEE

JA

• indien niet mogelijk: overweeg of dispensatie moet
worden verleend voor studenten die door het nietlegitieme obstakel worden belemmerd in hun kans
het legitieme obstakel te overwinnen

NEE

• indien niet mogelijk: heroverweeg de legitimiteit van
het obstakel (kan de legitimiteit in dat geval voldoende
worden gewaarborgd?)

JA
formeel of informeel
obstakel niet legitiem
bevonden

NEE

• hef het obstakel op

• indien niet mogelijk: reduceer de invloed van
het obstakel tot minimum

JA

• indien niet of onvoldoende mogelijk: overweeg
compensatie d.m.v. preventie of remediatie
(bepaal daarbij: wat, hoe, wie en wanneer?)

NEE

• indien compensatie in strijd lijkt met de meritocratische
norm: heroverweeg de legitimiteit van het obstakel
(is het obstakel dan wellicht toch legitiem?)

het obstakel een verschil in
s om het beoogde doel te
p een verschil in merites?

INFORMEEL
OBSTAKEL

NEE

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL

INFORMEEL
OBSTAKEL

NIET LEGITIEM

egitieme obstakel te overwinnen
e, niet-legitieme obstakels?

FORMEEL
OBSTAKEL
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