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Achtergrond
Dit definitieve vergelijkende verslag is gebaseerd op landoverzichten en
diepgaande studies toegespitst op doorstroming1 tussen beroepsonderwijs en
opleiding (BOO) hoger onderwijs (HO) in drie partnerlanden.
Het is opgesteld door 3s research laboratory (Oostenrijk) met bijdragen van
de ‘Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto’ – CPV, het ‘Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto’ - USRV (Italië), het Albeda College en het
‘Kenniscentrum Handel’ – KCH (Nederland).
De beschrijving van de nationale methoden is gebaseerd op meerdere
indicatoren, waaronder:
 de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van ECTS en ECVET
in de partnerlanden
 de rol van leerresultaten in BOO en HE
 vereisten voor doorstroming (relevante wetgeving, belangrijkste
kenmerken van kwalificatieontwerp in BOO en HO, enz.)
 kwantitatieve gegevens over doorstroming
 betrokkenheid van belanghebbenden (overheidsinstanties, aanbieders
van BOO en HO, arbeidsmarkt)
 grensoverschrijdende samenwerking
 toepasbaarheid van de Be-Twin-methodologie
Dit verslag geeft een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen
substelsels van BOO en HO in de drie partnerlanden. De belangrijkste
bevindingen zijn in de paragrafen 1-7 uiteengezet.
Vervolgens wordt in dit verslag een algemene conclusie getrokken over de
factoren die de toepassing van doorstroommechanismen in de gekozen landen
kunnen bevorderen dan wel hinderen (paragraaf 8). De conclusies zijn tevens
gebaseerd op debatten die zijn gevoerd tijdens de II° Steering and Advisory
Committee Meeting, die op 6 en 7 juni 2013 in Wenen werd gehouden.

1 Stand van zaken betreffende de uitvoering van ECTS en ECVET
1.1 ECTS
Het
Europees
systeem
voor
de
overdracht
studiebelastingpunten (ECTS) is reeds uitgevoerd
Nederland. ECTS-punten wordt toegekend op grond
student; de standaardwaarde voor één ECTS is 25 uur

en
accumulatie
van
in Oostenrijk, Italië en
van de werklast voor de
in Oostenrijk en Italië, en

1 In dit verslag worden met de term ‘doorstroming’ de routes en trajecten in en tussen het HO en BOO
bedoeld. Be-TWIN Methodological guide (2010): ECVET-ECTS: Building bridges and overcoming differences,
Pp.6.

1
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28 uur in Nederland.
Hoewel de leerresultatenmetode formeel in alle drie de landen is ingevoerd (als
resultaat van het Bologna-proces), is uit de toepassing daarvan nog geen
uniform systeem voortgekomen.

1.2 ECVET
Het Europees systeem voor studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en opleiding (ECVET) is in geen van de partnerlanden uitgevoerd. Wel zijn er
proefprojecten waarin ECVET wordt toegepast, bijvoorbeeld in Oostenrijk. Deze
projecten ondersteunen de geografische mobiliteit in beroepsonderwijs en opleiding.

2 Nationale wetgeving over kwalificatieontwerp in initieel BOO
2.1 Opleidingstrajecten in BOO
In Oostenrijk, Italië en Nederlands bestaan er in BOO meerdere trajecten. In
Oostenrijk omvat het onderwijs scholen voor middelbaar (BMS) en hoger (BHS)
beroepsonderwijs. Deze opleidingen wordt gevolgd na acht jaar scholing; het
middelbaar beroepsonderwijs duurt drie tot vier jaar, en het hoger
beroepsonderwijs vijf jaar. Verder is er een bijzondere vorm van hoger
beroepsonderwijs (Kolleg) met een studieduur van twee jaar, waar mensen
zonder diploma van initieel beroepsonderwijs (dat wil zeggen, afgestudeerden van
academisch voortgezet onderwijs) postsecundair beroepsonderwijs kunnen
volgen.
In Italië omvat BOO regionaal initieel beroepsonderwijs (drie tot vier jaar) dat
door regio's en autonome provincies wordt georganiseerd, alsook technisch en
beroepsonderwijs (vijf jaar). In Italië zijn er met de Oostenrijkse Kollegs
vergelijkbare postsecundaire beroepsopleidingen die twee jaar duren en door
HO-instellingenger technisch onderwijs (ITS) worden geboden.
In Oostenrijk en Italië kunnen leerlingopleidingen (een combinatie van een
bedrijfsopleiding en onderwijs) worden gevolgd.
In Nederland worden beroepsopleidingen (mbo) geboden op vier niveaus, dat wil
zeggen,
assistentopleiding,
basis
beroepsopleiding,
vakopleiding
en
middenkaderopleiding. Voor elke beroepsopleiding zijn er twee leertrajecten: een
beroepsopleiding (BOL) waarvan de praktijk 20% tot 60% in beslag neemt, en
een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) waarvan de praktijk meer dan 60% in
beslag neemt.

2.2 Opleidingstrajecten in HO
Terwijl in Italië HO uitsluitend aan universiteiten wordt geboden, wordt er in
Oostenrijk en Nederland onderscheid gemaakt tussen universiteiten en
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gespecialiseerde hogescholen.
Momenteel wordt korte cyclus hoger onderwijs (als bedoeld in de Dublindescriptoren) alleen in Nederland geboden. Een Associate Degree (AD) programma
is een tweejarig programma binnen het vierjarige hbo-bachelorprogramma. Deze
opleiding wordt door hogescholen (hbo's) geboden, en het opleidingsniveau ligt
tussen mbo niveau 4 en een bho-bachelor. Het AD-programma is gekoppeld aan
EKK niveau 5.
2.3 Trajecten voor afgestudeerden van BOO naar HO
Afgestudeerden van BOO volgens meestal de volgende routes:
 Degenen die in Oostenrijk in het hoger beroepsonderwijs afstuderen
krijgen twee diploma's, de Reife- en de Diplomprüfungzeugnis. De
Reifeprüfungzeugnis
(diploma
voortgezet
onderwijs)
geeft
rechtstreeks toegang tot hoger onderwijs. De kwalificatie van de
beroepsopleiding gekoppeld is aan EKK-niveau 5.
 In Italië krijgen afgestudeerden van technische en vakscholen een
diploma voortgezet onderwijs, en hebben zij rechtstreeks toegang tot
HO. Afgestudeerden van ITS hebben eveneens toegang tot HO; zij
krijgen een technisch diploma dat is gekoppeld aan EKK-niveau 5.
 In
Nederland
geeft
een
mbo-diploma
van
niveau
4
(middenkaderopleiding)
 toegang tot bachelorprogramma's.
Alleen in Oostenrijk zijn alternatieve trajecten voor afgestudeerden van BOO
naar HO (universiteiten en gespecialiseerde hogescholen) geconstateerd.
Afgestudeerden van leerlingopleidingen en beroepsonderwijs moeten de
zogeheten Berufsreifeprüfung (BRP) of ‘Studienberechtigungsprüfung’ (SBP)
afleggen. De eerstgenoemde term betreft een speciaal eindexamen voor BOO dat
algemene toegang tot alle vakgebieden van hoger onderwijs geeft. De
laatstgenoemde term betreft een toegangsexamen voor hoger onderwijs dat
alleen voor een specifieke studie kan worden afgelegd.
Daarnaast hebben hogescholen in Oostenrijk specifieke toelatingsregelingen op
grond waarvan ook zonder diploma van het hoger voortgezet onderwijs maar
met relevante beroepservaring, toegang tot studieprogramma's wordt geboden.
Deze regeling is hoofdzakelijk van toepassing op leerlingen en afgestudeerden
van middelbaar beroepsonderwijs.
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2.4 Recente wetswijzigingen met betrekking tot kwalificatieontwerp in BOO
en HO
Wetswijzigingen
in
Oostenrijk,
Italië
en
Nederland
waarbij
de
leerresultatenmethode hebben met elkaar gemeen dat zij niet hebben kunnen
leiden tot een alomvattende hervorming van alle onderwijsstelsels en substelsels.


In 2004 heeft het Oostenrijkse ministerie voor Onderwijs, kunst en cultuur
(BMUKK) onderwijsnormen voor beroepsonderwijs ingevoerd om de
vergelijkbaarheid en kwaliteit van opleidingen te kunnen garanderen. In juni
2010 heeft het BMUKK een ‘Gids voor het ontwerpen van op competenties
en leerresultaten gebaseerde leerplannen voor BOO en voortgezet onderwijs’
gepubliceerd; de eerste leerplannen zijn inmiddels in deze format
vastgesteld.



In de afgelopen tien jaar zijn alle onderdelen van het Italiaanse
beroepsonderwijsstelsel naar aanleiding van meerdere wetswijzigingen
gereorganiseerd. Een ministerieel besluit van 2008 bevat de algemene regels
voor de reorganisatie van het volledige stelsel, waarbij tevens HOinstellingenger technisch onderwijs (ITS) zijn opgericht. Ingevolge dit besluit2
zijn deze instellingen opgericht als organisaties waaraan een instelling voor
technische/vakopleiding van het hoger voortgezet onderwijs, een
opleidingsorganisatie (door de Regio erkend voor hogere opleiding), een
onderneming uit de productiesector waarop de ITS, de faculteit of het
onderzoeksinstituut betrekking heeft, en een lokale instantie deelnemen.
Doordat Italië eenentwintig regionale overheden heeft, is de erkenning van
kwalificaties en leerresultaten van regio’s onderling nog steeds
problematisch, ondanks dat daar nationale regels voor bestaan. In deze
context voorzien regelingen van na 20113 in een efficiënter en homogener
nationaal kwalificatiesysteem gebaseerd op leerresultaten.



In 2006 hebben de Nederlandse hogescholen (hbo's) een proefproject met
het AD-programma gestart om een oplossing te bieden voor het tekort aan
arbeidskrachten met een opleiding tussen mbo niveau 4 (gekoppeld aan
EKK 4) en de bachelorgraad (gekoppeld aan EKK 6). Sinds 2006-2007 zijn
meerdere proefprojecten opgezet om ervaring met dit nieuwe type
kwalificatie op te doen. De eindbeslissing over de vorm van de kwalificatie
wordt in september 2013 verwacht.

2

2 Besluit van de Eerste Minister nr. 86/08 ‘Linee guida per la riorganizzazione del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiore’ (Richtsnoeren
voor de reorganisatie van hoger technisch onderwijs en opleiding en de oprichting van ITS);
3 Interministerieel besluit van 7 september 2011, ‘norme generali concernenti i diplomi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze’ (algemene regels voor diploma's van ITS (ITS) en de bijbehorende nationale
referentieprofielen, de beoordeling en certificatie van vaardigheden) wetsbesluit nr. 5/2012, omgezet in
wet nr. 35/2012, art. 52 ‘misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e
degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)’ (maatregelen tot vereenvoudiging en promotie van technisch
beroepsonderwijs en ITS), en besluit van 7 februari 2013 ‘linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della
legge n. 35 del 4 aprile 2012 contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico
professionale e degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)’ (richtsnoeren als bedoeld in art. 52, leden 1 en 2, van
wet nr. 35 van 4 april 2012 houdende maatregelen tot vereenvoudiging en promotie van technisch
beroepsonderwijs en ITS).
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3 Kwantitatieve gegevens over doorstroming

Kwantitatieve gegevens over doorstroming zijn beschikbaar met betrekking tot
Oostenrijk en Nederland. Gegevens over de toelating tot HO-instellingen zijn op
nationaal niveau verzameld en bieden informatie over de opleidingsachtergrond
van instromers.
Gegevens over vrijstellingen worden in Oostenrijk niet centraal verzameld, maar
zijn bij afzonderlijke HO-instellingen te vinden. Zij betreffen de vrijstelling van een
tot twee semesters van een studieprogramma aan hogescholen.

4 Belangrijkste kenmerken van kwalificatieontwerp in BOO en HO

Zoals vermeld is de leerresultatenmethode in de leerplannen van BOO en HO in
alle drie de landen geleidelijk ten uitvoer gelegd. De methode is niet alleen in
BOO en HO in verschillende mate uitgevoerd, maar ook binnen twee
onderwijsvormen verschilt de mate van uitvoering.

4.1 Leerresultatenmethode in leerplannen BOO
 Vroeger werd in Oostenrijk bij het opstellen van leerplannen hoofdzakelijk
naar de input gekeken. Bij de ontwikkeling van het NKK heeft men zich er
evenwel voor ingezet om het accent naar een op leerresultaten gebaseerde
methode te verschuiven. Dit proces is nog steeds aan de gang. De invoering
van onderwijsnormen in BOO vormt de basis van een verschuiving naar
competenties en leerresultaten. Leerplannen van BOO zijn niet
gestructureerd in eenheden van leerresultaten, het zijn holistische
beschrijvingen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drie soorten
competentie (algemeen, beroepsspecifiek, sociaal en persoonlijk), en zij
beschrijven hoe de competenties van de leerlingen aan het einde van de
studie moeten zijn verbeterd.
 In Italië is de leerresultatenmethode in leerplannen van BOO nog slechts
fragmentarisch uitgevoerd. Een systeem gebaseerd op modulaire kwalificatie
(ECVET-model) is gedeeltelijk ingevoerd. Sommige substelsels bieden de
mogelijkheid om na de beoordeling van eerdere leerprestaties of accumulatie
van eenheden deelcertificaten te behalen, waarmee op een ander leertraject
kan worden overgestapt.
 Momenteel vindt in Nederland een herziening van de beroepsprofielen plaats;
leerresultaten zijn niet duidelijk gedefinieerd. Ditheeft mogelijk te maken met
het feit dat de nationale kwalificatiekaders eerder naar competenties dan
naar
leerresultaten
verwijzen;
‘competentie’
wordt
namelijk
als
overkoepelend concept gebruikt voor de vaardigheid om autonoom kennis,
vaardigheden, houdingen en andere persoonlijke, sociale en methodologische
capaciteiten op het werk of in studiesituaties en voor de persoonlijke en
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beroepsontwikkeling te gebruiken3. Momenteel vindt er een verschuiving
plaats van op competentie gebaseerde naar op vaardigheden gebaseerde
leerprocessen.
Het nationale beroepsonderwijsstelsels in de onderzochte landen hebben met
elkaar gemeen dat zij niet in ‘ECVET-gereed’ zijn. Zij hebben tevens met elkaar
gemeen dat de arbeidsmarkt bij het opstellen van leerplannen wordt betrokken.
Zo hebben in Oostenrijk docenten, deskundigen van het ministerie van
onderwijs en economisch deskundigen zitting in zogeheten leercomités die
leerplannen voor hun respectievelijke materies opstellen. In Italië worden ITS
onder andere door ondernemingen opgericht. Vertegenwoordigers van
ondernemingen zijn tevens lid van het technisch-wetenschappelijk comité, een
intern orgaan van deze instellingen dat voorstellen en aanbevelingen met
betrekking
tot
studieprogramma's
opstelt.
In
Nederland
werken
deskundigencentra
met
sociale
partners
(werkgevers,
werknemers,
vakorganisaties, scholen) samen om kwalificatiedossiers te ontwikkelen in
opdracht van het ministerie van Onderwijs. Deze deskundigencentrastellen het
kwalificatiedossier op en leggen het aan het nationaal coördinatiepunt (NCP)
voor om te worden goedgekeurd door de minister van Onderwijs.

4.2 Leerresultatenmethode in leerplannen HO
 In Oostenrijk vormt een kwalificatieprofiel de basis voor
studieprogramma's voor het HO; hierin wordt beschreven welke
leerresultaten voor het gehele studieprogramma worden verwacht.
Leerplannen zijn gestructureerd in modules (die worden beschreven in
termen van leerresultaten); het gebruik van dit concept verschilt
evenwel per HO-instelling.
 In Italië zijn universitaire programma's formeel in modules
gestructureerd; in de praktijk worden zij evenwel nog steeds door de op
vakken gebaseerde methode beïnvloed.
 De uitvoering van het kwalificatiekader voor hoger onderwijs in
Nederland vereist van HO-instellingen dat de leerresultaten van de
student op het gebied van kennis, vaardigheden en andere
competenties in de bijlage bij het diploma worden beschreven en
vermeld.
 Arbeidsmarktactoren worden in alle drie de landen in beperkte mate bij het
opstellen van leerplannen voor universitaire studieprogramma's betrokken.
In Oostenrijk en Nederland spelen arbeidsmarktactoren een belangrijkere
en meer systematische rol bij het ontwikkelen van leerplannen voor
hogescholen.
5 Grensoverschrijvende samenwerking

3
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In Oostenrijk en Italië zijn voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking
geconstateerd. Oostenrijkse afgestudeerden van BOO hebben toegang tot HOinstellingenger onderwijs in andere landen, en in bepaalde gevallen worden ook
vrijstellingen toegekend, bijvoorbeeld op grond van de samenwerking van het
Oostenrijkse Studien- & Technologie Transfer Zentrum Weiz met de Duitse
Hochschule Mittweida. In Italië werd met grensoverschrijdende samenwerking
geexperimenteerd in het kader van het Leonardo da Vinci-project ‘Be-Twin I’
(2009-2012), een voorganger van het huidige project.

6
Vereisten
voor
gelijkwaardigheid)

doorstroming

(vrijstelling

en/of

volledige

6.1 Voorbeelden voor succesvolle nationale praktijken
In Oostenrijk, Italië en Nederland zijn vereisten voor toegang tot hoger onderwijs
door validatie van eerdere leer- en werkervaring gekoppeld aan nationale
wetgeving, partnerships/samenwerking tussen BOO en HO, alsook aan bottomupactiviteiten. Voorbeelden:
 Op grond van de samenwerking tussen Oostenrijkse BOO-instellingen en
hogescholen kunnen vrijstellingen worden toegekend (reductie van HOstudieduur met maximaal twee semesters/een jaar). Gelijkwaardigheid
tussen de respectievelijke leerresultaten wordt besproken aan de hand van
leerplannen. Aangezien studieprogramma's van hogescholen in modules zijn
gestructureerd, kan vrijstelling worden gegeven voor volledige modules (dat
wil zeggen, afgestudeerden van hogescholen kunnen rechtstreeks
deelnemen aan het tweede of derde semester van een bachelorprogramma)
of delen van modules (erkenning van afzonderlijke vakken). Indien
vrijstelling wordt gegeven voor volledige modules zijn geen aanvullende
beoordelingsprocedures vereist en wordt de beoordeling door de hogeschool
als afdoend beschouwd. Vrijstelling van delen van modules kan met zich
brengen dat er een aanvullende beoordeling wordt uitgevoerd.




Op grond van overeenkomsten tussen ITS en HO-instellingen in Italië
worden studiepunten erkend en wordt daarmee de studieduur verkort. Voor
de
erkenning
van
studiepunten
worden
aanvullende
beoordelingsprocedures uitgevoerd.
Bilaterale samenwerking tussen BOO-instellingen en hogescholen (hbo) in
een Associate Degree-programma. AD-programma's zijn ontwikkeld op
wederzijdse basis, zowel de BOO-instelling als de betreffende hogeschool
zijn daarbij betrokken.

In de geselecteerde landen spelen studiepuntenoverdrachtsystemen geen
belangrijke rol bij de bevordering van doorstroming van BOO naar hoger
onderwijs.
In
de
beschreven
voorbeelden
maken
de
doorstromingsmechanismen uitsluitend gebruik van ECTS.
6.2 Succesfactoren
Succes

is

doorgaans

gekoppeld

aan

het

bestaan

van

een

langdurige

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

samenwerking tussen BOO- en HO-instellingen, waardoor vertrouwen wordt
gekweekt en een gezamenlijke verantwoordelijk ontstaat, die ook tot uitdrukking
komt in de ontwikkeling van programma's op wederzijdse basis.

7 Uitdagingen en hinderpalen
Doordat leerresultaten in de geselecteerde landen geleidelijk en nog steeds tot
uitvoering worden gebracht (er is geen alomvattende wijziging van alle
onderwijsstelsels en substelsels), verschilt de mate van uitvoering niet alleen
tussen BOO en HO, maar is er ook binnen deze twee onderwijsvormen verschil.
Dit maakt het lastig om leerplannen te vergelijken. Uit landspecifieke praktijken
blijkt dat de procedures voor het vergelijken van leerplannen niet systematisch
worden aangepakt, hergeen aangeeft hoe belangrijk het informele karakter van
partnerships tussen BOO- en HO-instellingen is.
Een andere uitdaging betreft het verschil tussen formele regelingen en de
praktische uitvoering van de leerresultatenmethode. Zo worden leerplannen van
BOO en HO in Italië nog steeds beïnvloed door de op vakken gebaseerde
methode, ondanks dat daar regelgeving over bestaat.
In een aantal landen (Oostenrijk, Italië) zijn er reserves over de rechtstreekse
overdracht van modules van BOO naar hoger onderwijs. Dit heeft te maken met
de zogeheten 'wetenschappelijke zienswijze": daarmee wordt bedoeld dat een vak
dat in het eerste semester van een programma van hoger onderwijs wordt
gegeven inhoudelijk kan overeenkomen met een vak dat in het laatste jaar van
een BOO-programma wordt gegeven, maar dat er ten aanzien van dat vak een
wetenschappelijke zienswijze bestaat die een 'kwalitatief verschil' maakt. Deze
zienswijze van een aantal docenten op HO-instellingen kan van invloed zijn op de
erkenning van eerdere leerprestaties.

8 Algemene conclusies – toepasbaarheid van de Be-Twin-methodologie

De toepassing van de Be-TWIN-methodologie kan bijdragen aan de ontwikkeling
van op leerresultaten gerichte leerplannen in BOO en hoger onderwijs, de
herziening en/of actualisering van leertrajecten, en de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke taal voor de onderwijswereld en de arbeidswereld. In
Oostenrijk, Italië en Nederland bestaan evenwel nog steeds de volgende
behoeften:
 ontwikkeling van procedures en instrumenten om de leerresultaten in BOO
en HO te identificeren en beoordelen,
 identificatie van de gelijkwaardigheid van leerresultaten in BOO en HO,
 verduidelijking van wat gelijkwaardigheid werkelijk betekent en wanneer
(onder welke voorwaarden) leerresultaten van BOO en HO daadwerkelijk als
gelijkwaardig kunnen worden gezien.
Bevindingen van casestudy's tonen aan dat BOO en hoger onderwijs (met name
van EKK niveau 5) elkaar in toenemende mate overlappen. Daarom is de
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doorstroming naar hoger onderwijs van steeds groter belang54 en heeft dit
invloed op het opdoen van relevante werkervaring en de verbetering van de
arbeidskansen. Zo is in Italië een toename waargenomen van het aantal
studenten met een academische graad toegang tot studieprogramma's van ITS
krijgt.

4

Doorstroming kan worden gekoppeld aan de voortgang van BOO naar HO, maar ook van HO naar BOO.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Bibliografie
Be-TWIN Methodological guide (2010): ECVET-ECTS: Building bridges and
overcoming
differences.
Online:
http://www.unicanetwork.eu/sites/default/files/Be-TWIN_Methodological_Guide_July2010FINAL_0.pdf (07.07.2013)
bmukk/bmwf
(2011),
Austrian
EQF
Referencing
Report.
Online:
http://www.lebenslangeslernen.at/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/nqr/EQRZuordnungsbericht/Austrian_EQF_Referencing_Report.pdf (22.2.2013).
European Communities (2009): ECTS Users’ Guide. Luxembourg: Office for Official
Publications
of
the
European
Communities.
Online:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf
(08.07.2013)
EQF
Newsletter,
December
http://ec.europa.eu/eqf/newsletter_en.htm (08.07.2013)

2011.

Online:

Luomi-Messerer, K. (2012): A view to the neighbour: ECVET in Austria: Concepts, –
experiences, perspectives. In: Christiane Eberhardt (eds. 2012): ECVET as a Vehicle
for better mobility? Moving from recommendation to practice. Discussion Papers Nr.
134. Online: www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/download/id/6889
(22.1.2013)
OJU: Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April
2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong
learning. Online:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
(08.07.2013)
Self-certification report (2008), The Higher Education Qualifications Framework
in the Netherlands, a presentation for compatibility with the framework for
Qualifications
of
the
European
Higher
Education
Area.
Online:
http://www.nvao.net/page/downloads/NQF_Dutch_National_Qualifications_Frame
work.pdf (18.6.2013)

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

landelijk: toelating, toegang
individueel hogescholen:
vrijstelling
geleidelijk uitgevoerd

Kwantitatieve
gegevens over
doorstroming
Leerresultaten in
leerplannen BOO
ECVET

Wetswijzigingen

diploma MBO niveau
4 (EKK niveau)

(hbo), niversiteiten

niveau 5) hogescholen

AD-programma (EKK-

2006: proefprojecten met ADprogramma's op hbo (EKK-niveau
5)
landelijk: toelating, toegang

herziening van beroepsprofielen
geleidelijk uitgevoerd; modulaire
kwalificaties - gedeeltelijk aangenomen
nog niet
nog niet

2008: Richtsnoeren voor het
oprichten van instellingen voor
hoger technisch onderwijs
nee
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nog niet

grotendeels voor leerlingen en
afgestudeerden van middelbaar
beroepsonderwijs
2004, 2010: normen voor BOO en
verwante initiatieven

Alternatieve routes

Nederland
1 ECTS = 28 uur
nog niet uitgevoerd
Middelbaar beroepsonderwijs
niveau 1: assistentopleiding
niveau 2: basis beroepsopleiding
niveau 3: vakopleiding
niveau 4: middenkaderopleiding

diploma hoger technisch onderwijs ITS
(EKK 5)
nee
nee

diploma technische/beroepsopleiding;

hoger beroepsonderwijs met dubbele
kwalificatie (EKK 5)

Soorten HO

Meest gevolgde
trajecten van BOO
naar
HO

Italië

1 ECTS = 25 uur
1 ECTS = 25 uur
nog niet uitgevoerd
nog niet uitgevoerd
middelbaar beroepsonderwijs (2-4 jaar) Regionaal initieel BOO (3-4 jaar)
hoger beroepsonderwijs
Instellingen voor technisch onderwijs
(5 jaar) Kolleg (2 jaar)
(5 jaar) Instellingen voor
Leerlingopleiding (2-4 jaar)
beroepsonderwijs (5 jaar) ITS (2 jaar)
Leerlingopleiding
hogescholen, universiteiten
universiteiten

Oostenrijk

ECTS
ECVET
soorten initieel
beroepsonderwijs

Bijlage: Vergelijkend overzicht

Erkenning eerdere
leerprestaties als
leerresultaten
Rol van
puntenoverdrachtsysteem
Aanvaarding van
beoordeling

Vereisten voor
doorstroming BOOHO

Arbeidsmarkt
betrokken
actoren
Doorstroming
tussen landen

Arbeidsmarkt
betrokken
Leerresultaten in
leerplannen HO

n.v.t.

Proefproject (Be-Twin I)

Geen aanvullende beoordeling

beperkt; alleen ECTS wordt gebruikt

Aanvullende beoordeling nodig
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Geen aanvullende beoordeling,
hogescholen aanvaarden
einddiploma beroepsonderwijs

leerresultaten is gebaseerd op
vergelijking van leerplannen
beperkt; alleen ECTS wordt gebruikt

AD is een hogere onderwijsgraad
(korte cyclus hoger onderwijs) binnen
de eerste cyclus (Bachelor).
beperkt; alleen ECTS wordt gebruikt

Bilaterale samenwerking tussen BOOen HO-instellingen (AD-programma's)

ja, met name bij hbo

ja, deskundigencentra werken met
werkgevers samen
n.v.t.

Nederland

modularisering van opleidingen,
maar de op vakken gebaseerde
methode is nog steeds in gebruik
nee

ja, in de commissies van ITS

Italië

Samenwerking tussen instellingen
Akkoord tussen instellingen voor
voor beroepsonderwijs en hogescholen hoger technisch onderwijs en
(vrijstelling)
instellingen voor hoger onderwijs
(erkenning van studiepunten)
n.v.t.
gelijkwaardigheid tussen

afgestudeerden van hoger
beroepsonderwijs hebben in het
algemeen toegang tot HO in andere
landen; in bepaalde gevallen
vrijstellingen

ja, leerplancommissies voor
middelbaar en hoger beroepsonderwijs
geleidelijke toepassing van
leerresultaten in modules van
kwalificatieprofielen
ja, met name bij hogescholen

Oostenrijk

Herziening en actualisering van
leertrajecten in BOO en HO

Ontwikkeling gemeenschappelijke
talen tussen onderwijswereld en
arbeidswereld
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