Schematisch overzicht experimenten hoger onderwijs

Kern van het experiment

Deelname

Experiment leeruitkomsten
(pilots flexibilisering)
Werken met eenheden van leeruitkomsten in
plaats van vaste onderwijsprogramma’s: wat
moeten studenten uiteindelijk kennen en
kunnen? Biedt ruimte voor flexibele inrichting
opleidingstrajecten: aansluiting op relevante
kennis en ervaring, behoeften en
mogelijkheden voor leren op de werkplek e.d.
Periodiek worden afspraken over
opleidingstraject student vastgelegd in
onderwijsovereenkomst.
20 instellingen (15 publiek, 5 privaat) met in
totaal zo’n 400 opleidingen.

Doelgroep

Volwassen, werkende studenten deeltijd/duaal

Type opleidingen

Alleen opleidingen hbo-deeltijd en hbo-duaal,
gericht op alle niveaus (Ad, Ba en Ma) en alle
sectoren.

Looptijd experiment

September 2016 tot en met augustus 2022

Modulaire deelname
mogelijk?

Niet bij regulier bekostigde hbo-opleidingen
(alleen inschrijving per studiejaar).
Wel bij private hbo-opleidingen.
Niet bij regulier bekostigde hbo-opleidingen
(gebonden aan bepalingen vestigingsplaats).
Wel bij private hbo-opleidingen.

Vrijheid qua locatie?

Experiment
vraagfinanciering
Geen reguliere bekostiging,
maar vouchers die student
per module van 30
studiepunten kan besteden
bij deelnemende
opleidingen van publieke en
private instellingen.

Experiment flexstuderen

17 instellingen (9 publiek en
8 privaat) met in totaal 46
opleidingen.
Volwassen, werkende
studenten deeltijd/duaal
Alleen opleidingen hbodeeltijd en hbo-duaal, Ad
en Ba-niveau, gericht op
(tekort)sectoren Techniek &
ICT en Zorg & Welzijn.
September 2016 tot en met
augustus 2024
Ja, bij alle deelnemende
opleidingen van alle
instellingen.
Ja, voor alle deelnemende
opleidingen van alle
instellingen.

5 publieke instellingen, waarvan 2 hogescholen
en 3 universiteiten.

Studenten hebben de mogelijkheid om
collegegeld te betalen naar rato van het aantal
studiepunten waarvoor zij onderwijs willen
volgen. Doelgroep: studenten die hun
opleiding willen of moeten combineren met
andere zaken, zoals topsport, mantelzorg,
vrijwilligers- of bestuurswerk of het opzetten
van een onderneming.

Voltijdstudenten, initiële doelgroep
jongeren/jongvolwassenen
Alleen voltijdopleidingen hbo en wo. Alleen
opleidingen van bekostigde instellingen.

September 2017 tot en met augustus 2023
Ja, studenten kunnen zich inschrijven voor
delen van onderwijsprogramma’s.
Nee, reguliere bepalingen vestigingsplaats zijn
van toepassing voor bekostigde instellingen.

Betaling per studiepunt?

Reguliere bekostiging?

Niet bij regulier bekostigde hbo-opleidingen
(wettelijk collegegeld per studiejaar).
Wel bij private opleidingen
Ja, reguliere bekostigingssystematiek is van
toepassing.

Instroom nieuwe
studenten mogelijk?

Ja, gedurende gehele looptijd van het
experiment.

Gelden er
beperkingen/maxima
t.a.v. aantal
instromende studenten?

Nee.

Ja, per module van 30
studiepunten.

Ja, betaling collegegeld naar rato van het aantal
studiepunten.

Nee, bekostiging alleen via
vouchers (1.250 euro per
30 studiepunten) en
diplomabonus (3.333 euro
per afgestudeerde).
Op grond van huidige
regeling alleen in de
studiejaren 2016/2017,
2017/2018 en 2018/2019.
Nee, geen beperkingen
gedurende geldende
instroomjaren.

Ja, reguliere bekostigingssystematiek is van
toepassing.

Ja, tot en met augustus 2021.

Ja, een instelling laat in een studiejaar niet
meer studenten toe tot het experiment
flexstuderen dan 10 procent van het totaal
aantal studenten dat in het daaraan
voorafgaande studiejaar per 1 oktober was
ingeschreven bij alle voltijdse opleidingen van
die instelling, met een maximum van 1.000
nieuwe studenten per studiejaar.

