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Het aantal opleidingen aan universiteiten is sinds de vervanging van de doctoraalopleidingen 

door de bachelor-masterstructuur behoorlijk constant gebleven. Momenteel is er een aanbod 

van ruim 400 bacheloropleidingen voor ongeveer 160.000 bachelorstudenten, en ruim 800 

masteropleiding voor ongeveer 90.000 masterstudenten. Er is dus geen sprake van 

zogenaamde ‘wildgroei’ waarover politici en beleidsmakers soms spreken.  

 

 

In 2002 zijn de doctoraalopleidingen omgezet naar bachelor- en masteropleidingen. De 

masteropleidingen hebben zich vanaf dat moment ontwikkeld en zijn anno 2013 in aantal 

gestabiliseerd. Gemiddeld zijn er voor elke bacheloropleiding twee masteropleidingen. 

  

Nieuwe opleidingen zijn belangrijk voor… 
…studenten •opleidingen sluiten aan bij actuele ontwikkelingen    
…Nederland • anticiperen op vraag naar universitair geschoold personeel  
…universiteiten • opleidingsaanbod dat aansluit bij (recent) onderzoek• studenten kunnen 
bijdragen aan onderzoek 
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Een universiteit start alleen een nieuwe opleiding als:  

1. de opleiding waardevol is voor de samenleving; 

2. studenten interesse tonen;  

3. de opleiding passend is binnen de universitaire onderzoekscontext. 

 

De nieuwe opleiding is waardevol voor de samenleving 

Universiteiten houden de ontwikkelingen in Nederland en in de wereld scherp in de gaten en 

stemmen hier hun onderwijs op af. Voor welke maatschappelijke uitdagingen is of ontstaat  

er vraag naar universitair geschoold personeel? Voor welke groeimarkten hebben bedrijven 

universitair geschoold personeel nodig? Universiteiten kijken niet alleen naar de huidige 

behoefte, maar schatten ook de toekomstige behoefte in en stemmen hier hun onderwijs op 

af. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van nanotechnologie en duurzame energie. Daarnaast 

leiden universiteiten studenten zo op dat zij inzetbaar zijn in verschillende sectoren en zich 

makkelijk kunnen aanpassen aan de arbeidsmarkt.  

 

Studenten tonen interesse  

Universiteiten spelen in op de interesses van studenten. De brede bacheloropleidingen 

Liberal Arts and Sciences zijn een voorbeeld van het in de volle breedte benutten van de 

capaciteiten en interesses van studenten. Studenten die een meer gerichte interesse hebben, 

kiezen voor een specifieke bacheloropleiding, en volgen een verdere specialisatie tijdens de 

masterfase. 

De opleiding past binnen de universitaire onderzoekscontext 

Onderwijs en onderzoek zijn bij universiteiten sterk met elkaar verbonden. Studenten kunnen 

wetenschappelijk onderzoek doen en onderzoekers van de universiteit voeden de opleiding 

met nieuwe inzichten. Talentvolle studenten leveren zo een bijdrage aan het onderzoek van 

een universiteit. Deze verbondenheid is een voorwaarde om de opleiding “universitair” te 

mogen noemen. Een universiteit start daarom alleen een opleiding als het gekoppeld is aan 

een onderzoeksgroep van het betreffende vakgebied. 

 
 
 
 


