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SAMENVATTING 

 

In deze studie worden de toelatingsregelingen van het hoger onderwijs in tien landen 

geanalyseerd, waaronder lidstaten van de Europese Unie (Frankrijk, Duitsland, Italië, 

Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), een kandidaat-lidstaat (Turkije) en drie 

landen die normaliter worden gebruikt voor internationale vergelijkingen (Australië, Japan 

en de VS). De analyse van de toelatingsregelingen is opgezet rondom drie pijlers: gelijke 

kansen, kwaliteit en studentenmobiliteit. 

 

Voor de onderzoeksopzet is gebruikgemaakt van diverse methoden: literatuuronderzoek 

(wetenschappelijke en beleidsdocumenten), interviews met belanghebbenden en 

beschrijvende analyses van statistische variabelen. Omdat de onderzoekers afhankelijk 

waren van relatief ongestructureerde gegevens en een "kleine N"-casestudy als werkwijze 

hanteerden, stelden zij zich behoedzaam op met betrekking tot de generaliseerbaarheid 

van de aangevoerde stellingen, met name gezien de grote diversiteit aan processen en 

vereisten in de tien geanalyseerde landen. 

 

Met het oog op deze beperkingen is in de studie vastgesteld wat er eventueel noodzakelijk 

zou zijn voor verder onderzoek, bijvoorbeeld een systematische, diepgaande analyse van 

het verband tussen gelijke kansen en kwaliteit in toelatingsregelingen, met bijzondere 

aandacht voor de wijze waarop in de verschillende regelingen het begrip "eerlijke" 

behandeling wordt gedefinieerd en nageleefd, alsook voor de manier waarop recente 

tendensen in het hoger onderwijs van invloed zijn op toelatingseisen. 

 

De studie is ingedeeld in zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden de context en de in 

de studie gebezigde belangrijkste begrippen geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 worden de 

toegepaste methoden uiteengezet. Hoofdstuk 3 biedt een beschrijvend overzicht van de 

toelatingsregelingen in de geselecteerde landen. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden deze 

regelingen beoordeeld aan de hand van de drie analytische dimensies: gelijke kansen 

(hoofdstuk 4), kwaliteit (hoofdstuk 5) en mobiliteit (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 omvat de 

conclusies en beleidsaanbevelingen voor het Europees Parlement en de lidstaten, en tevens 

suggesties voor het testen van de haalbaarheid van de aanbevelingen. 

 

In deze hoofdstukken komen de volgende belangrijkste bevindingen op het gebied van 

gelijke kansen, kwaliteit en mobiliteit naar voren. 

Belangrijkste bevindingen inzake gelijke kansen  

 Toelatingsregelingen zijn een belangrijke factor voor gelijke kansen bij de 

toegang tot hoger onderwijs. In het beleid dient echter rekening te worden 

gehouden met de processen die plaatsvinden vóór de toelating en na de inschrijving 

in het hoger onderwijs. 

 Toelatingsregelingen hebben niet uitsluitend betrekking op de toegang tot 

hoger onderwijs en moeten bijdragen tot succesvolle academische loopbanen van 

studenten en hen koppelen aan relevante opleidingen.  

 Door studenten vóór hun aanmelding van accurate informatie te voorzien, 

zijn zij beter in staat een geschikte studierichting te kiezen en kunnen hogere 

doorstromings- en slagingspercentages worden bereikt. 
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 Het verbeteren van de gelijkheid van kansen in het hoger onderwijs is 

complex en leidt niet automatisch tot open toegang tot hoger onderwijs. Een 

specifieke uitdaging is de erkenning en gelijkstelling van vaardigheden, 

competenties en kwalificaties van mensen die op een niet-traditionele manier leren. 

Belangrijkste bevindingen inzake kwaliteit 

 Het aannemen van autonomiewetten brengt wijzigingen in 

toelatingsregelingen met zich mee, omdat deze wetten ertoe leiden dat van 

oudsher gecentraliseerde bestuursvormen samengaan met regelingen die 

universiteiten meer autonomie bieden.  

 Een gecentraliseerd beheer van aanmeldingen lijkt gericht te zijn op het 

waarborgen van uniforme standaarden, maar gaat steeds vaker samen met enige 

autonome inbreng van universiteiten. 

 Gespecialiseerde netwerken of instanties ter bevordering van de 

uitwisseling van optimale werkwijzen helpen universiteiten om hun eigen 

toelatingsbeleid te ontwikkelen.  

 Het bieden van meer autonomie aan universiteiten in toelatingsprocedures 

kan bijdragen tot een betere koppeling tussen studenten en opleidingen, 

maar tevens leiden tot administratieve fouten wanneer universiteiten niet in staat 

zijn het proces te beheren.  

 Door toelatingsprocedures eerder in het academische jaar te laten 

plaatsvinden, kunnen ongunstige gevolgen worden voorkomen, voor zowel 

studenten als universiteiten. 

 Uit internationale gegevens blijkt dat middelbare-schoolcijfers een betere 

voorspeller van de prestaties van studenten zijn dan gestandaardiseerde 

scores, en dat de eindexamens op middelbare scholen over het algemeen een 

afspiegeling zijn van de resultaten op de middelbare school.  

 Meerdere toelatingscriteria en meer voorlichting voor toekomstige studenten 

zorgen ervoor dat de toekomstige academische prestaties van studenten beter 

kunnen worden voorspeld.  

Belangrijkste bevindingen inzake mobiliteit1 

 Het aantal mobiele studenten neemt toe, zowel binnen de EU als 

daarbuiten. Sommige landen werpen barrières op die de studentenmobiliteit in de 

weg staan, bijv. quota's of uiteenlopende regelingen inzake schoolgeld en financiële 

bijstand. 

 Hoewel de gelijkstelling van behaalde kwalificaties en diploma's in de Europese Unie 

relatief goed wordt erkend, kunnen de transactiekosten voor de verwerking 

van aanmeldingen in meerdere landen hoog uitpakken voor studenten en 

hogeronderwijsinstellingen/toelatingsinstanties.  

 De informatie over deze transactiekosten blijft echter kwalitatief. Er zouden 

vergelijkbare gegevens uit heel Europa moeten worden verzameld over de 

mobiliteitspatronen van nieuwe leerlingen in het hoger onderwijs. 

                                                 
1  De studie heeft betrekking op intra-Europese mobiliteit (mobiliteit van EU-kandidaten tussen de EU-lidstaten). 
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Beleidsaanbevelingen voor meer samenwerking in de toelatingsprocedures in de 

Europese Unie 

Er is ruimte voor veel meer uitwisseling van gegevens over toelatingseisen in Europa. 

Maatregelen om gegevensuitwisseling gemakkelijker te maken en nationale 

toelatingsinstanties te ondersteunen bij het beheer van aanmeldingen van mobiele 

studenten, zouden leiden tot lagere transactiekosten en de aantrekkelijkheid van Europese 

hogeronderwijsstelsels voor niet-nationale kandidaten verhogen. 

 

Deze voorstellen brengen niet noodzakelijkerwijs meer harmonisatie van 

toelatingsregelingen met zich mee, hetgeen in strijd zou zijn met de bepalingen van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)2. 

 

Drie mogelijke handelswijzen voor de Europese Unie 

In de studie worden drie mogelijke handelswijzen voorgesteld om de kwaliteit van 

toelatingsregelingen te verbeteren en gelijke kansen en mobiliteit te bevorderen. Voor twee 

van deze aanbevelingen zouden de EU-instellingen proactief initiatief moeten nemen. 

 

 Optie 1: De uitgangssituatie handhaven, waarbij studenten naar informatie 

blijven zoeken in het land van bestemming of het land van herkomst. Dit zou voor 

de Europese instellingen kostenneutraal zijn, maar relatief hoge transactiekosten 

met zich meebrengen, met name wanneer studenten diverse aanmeldingen 

indienen. 

 Optie 2: Een register van toelatingsinstanties voor de uitwisseling van 

optimale werkwijzen. De Europese Unie kan de uitwisseling van gegevens inzake 

toelatingsprocedures gemakkelijker maken met een Europees register van nationale 

toelatingsinstanties. Een Europees register vergt minimale oprichtingskosten, maar 

zou vele voordelen opleveren: de uitwisseling van gegevens zou bijdragen tot de 

bevordering van mobiliteit, kwaliteit en gelijke kansen in toelatingsprocedures, 

alsook van de erkenning van kwalificaties. 

 Optie 3: Een ondersteunende regeling voor diverse aanmeldingen in 

meerdere landen. De Europese instellingen kunnen een platform oprichten om 

nationale toelatingsinstanties en mobiele studenten te ondersteunen. 

 

De opties 2 en 3 brengen enige oprichtingskosten met zich mee, maar leiden tot lagere 

transactiekosten van de aanmeldingen, voor zowel studenten als bestuurders als 

universiteiten in alle lidstaten. 

 

In de studie wordt aanbevolen dat het Europees Parlement deze drie mogelijke 

handelswijzen in overweging neemt en de haalbaarheid ervan toetst aan de hand van een 

workshop met belanghebbenden. 

Aanbevelingen voor de nationale regeringen van de EU-lidstaten 

Aangezien er een grote diversiteit aan nationale toelatingsregelingen bestaat, voorziet de 

studie niet in een strikte reeks aanbevelingen voor de nationale regeringen. In plaats 

daarvan wordt er een instrumentarium voor beleidsopties uiteengezet, die kritisch moeten 

worden geëvalueerd in het licht van landenspecifieke contextuele kenmerken. De 

aanbevelingen zijn gegroepeerd rond de drie belangrijkste dimensies van de analyse. 
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Met betrekking tot gelijke kansen wordt in de studie aanbevolen dat de lidstaten: 

 

 toelatingsregelingen ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de respectieve 

nationale tradities en voorzien in zoveel mogelijk informatie voor toekomstige 

kandidaten; 

 in toelatingsprocedures het vermogen van studenten tot succesvolle voltooiing van 

een opleiding vaststellen, in plaats van hun uitsluitend toelatingseisen op te leggen; 

 zich buigen over de huidige werkwijzen met betrekking tot mensen die op een niet-

traditionele manier leren, en nadenken over maatregelen zoals de invoering (of 

uitbreiding) van mogelijkheden om in toelatingsprocedures eerder verworven 

competenties te erkennen. 

 

Met betrekking tot kwaliteit wordt in de studie aanbevolen dat de lidstaten: 

 

 universiteiten ertoe aanzetten voldoende hooggeschoold personeel aan te werven 

voor het beheer van toelatingsprocedures; 

 toelatingsinstanties ertoe aanzetten kritisch na te denken over het tijdsschema voor 

aanmeldingen; 

 de samenwerking tussen universiteiten en middelbare scholen intensiveren, om erop 

toe te zien dat studenten weloverwogen keuzes maken. 

 

Met betrekking tot mobiliteit wordt in de studie aanbevolen dat de lidstaten: 

 

 toezeggen om de gegevens over aanmeldingen en inschrijvingen per land van 

herkomst uit te wisselen tussen de EU-lidstaten; 

 een einde maken aan de belemmeringen voor de studentenmobiliteit in elk stadium 

van het hoger onderwijs, met inbegrip van het begin van het eerste jaar aan de 

universiteit.  

                                                                                                                                                            
2  Artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  


