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Antwoord op uw brief n.a.v. problematiek rond schakelprogramm&s
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en heer S

Dank voor uw brief van 26 januari waarin u aandacht vraagt voor de problematiek
die u signaleert rondom schakeltrajecten.
U vraagt in uw brief aandacht voor de ongelijke status van premasterstudenten.
Als gevolg daarvan ziet u verschillende nadelen. Ten eerste het waarborgen van
de kwaliteit van de schakelprogramma’s, gezien de huidige situatie waarin de
instellingen geen specifieke vergoeding voor deze trajecten ontvangen. Ten
tweede de wijze waarop de schakelstudenten worden ingeschreven en de rechten
die daarbij horen. In het bijzonder noemt u hierbij de financiële ondersteuning
vanuit het profileringsfonds. Ten slotte signaleert u een dalende doorstroom van
het hbo naar het wo op basis van een onderzoek van het SCP.
Op 24 februari is het rapport van ResearchNed Schakelen tussen bachelor en
masterin het hoger onderwijs naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt uitvoerig
ingegaan op de situatie rondom schakeltrajecten en mogelijke knelpunten daarbij.
U kunt dit rapport vinden op de website van de Rijksoverheid:
htts ://www.riiksoverheid nh/documenten/raporten/2017/02/27/schakelentussen-bachelor-en-master-in-het-hocier-onderwils.
Het rapport gaat in op de bestaande schakeltrajecten en de studenten die een
schakeltraject volgen of hebben gevolgd. Het beeld dat uit het rapport naar voren
komt is dat er veel goed gaat als het gaat om schakeltrajecten en de studenten
die daaraan deelnemen. Alle universiteiten en het merendeel van de hgescholen
bieden schakeltrajecten aan. Het aantal schakeltrajecten is de afgelopen jaren
ongeveer stabiel gebleven. Van alle wo-masterinstroom heeft ongeveer 16% in
2015-2016 een schakeltraject gevolgd, dit betekent ruim 7000 schakelstudenten.
Het verschil met de cijfers uit het SCP-onderzoek waaraan u refereert is hier dat
ResearchNed kijkt naar het aantal schakelstudenten ten opzichte van de wo
master-populatie, waar het SCP kijkt naar het aandeel eerstejaars wo-bachelor
studenten met een hbo-achtergrond en het aandeel hbo-gediplomeerden dat
doorstroomt naar een universitaire opleiding. Bovendien kijkt ResearchNed ook
naar de ontwikkeling in absolute aantallen schakelstudenten. Verder blijkt uit het
rapport dat ongeveer twee derde van alle schakelstudenten op zo’n manier is
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ingeschreven dat ze recht hebben op studiefinanciering. Ook zijn
schakelstudenten tevreden over inhoud en aanbod van de schakeltrajecten. Dit
beeld komt onder andere naar voren uit enquêtes onder studenten en onder
coördinatoren van schakeltrajecten, en uit cijfers van DUO, de Inspectie, een
inventarisatie van de LSVb en een inventarisatie door ResearchNed.
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Wel zijn er, zo blijkt uit het rapport, met name in de randvoorwaarden voor
studenten en schakeltrajecten nog slagen te maken. Belangrijke
aandachtsgebieclen zijn: 1) de manier van inschrijven en de rechtspositie van
studenten; 2) financiering van schakeltrajecten voor de instellingen; 3) selectieeisen voor toelating tot een schakeltraject en 4) het verder stimuleren van
ingedaalde schakeltrajecten n het hbo.
Momenteel voert OCW gesprekken met de VH, VSNU, LSVb en het ISO over de
conclusies uit het rapport. Zij worden betrokken bij de afweging van mogelijke
beleidsopties. Ik vind het van belang hierin samen op te trekken, vanuit een
gezamenlijk doel om doorstroom van hbo naar wo mogelijk te (blijven) maken
voor die studenten die dat willen en kunnen. De punten die u in uw brief
benoemt, zijn onderdeel van de gesprekken.
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
dr. Jet Bussemaker
namens deze,
de direcur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,
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