
Kwalificering voor 
HBO en WO: 
vakken of 
deel kwalificaties? 
M. van Dyck & RAJ. Baks

Begin /988 bracht her Ministerie van O & W 
in aansluiting op een eerder advies 1·an de 
APVO-2, de Concept Beleidsnotitie 'Module
ring in het VO'. Daarin worden, in plaats van 
vakken, 'deelkwalificaries binnen vakken' als 
mogelijk organisatieprincipe voor her VO-cur
rirnillm voorgesteld. lil her kader \'On een on
derzoek naar de eisen die gesteld moeren wor
den aan de kwalificering van aankomende 
HO-studenten door her Voortgezet Onderwijs. 
werd ook de mogelijkheid voor 'deelkwalifice
ring' onderzocht. Een tachtigtal HBO- en WO
docenren die voor een bepaald VO-vak des
kundig waren gaven aan welke onderdelen 
van dar vak voor de sllldierichting waarin ze 
werkzaam zijn van belang zijn. en op welk ni
veau een beginnend student dergelijke onder
delen dient te beheersen. Op grond van dit 
onderzoek blijkt dar 1•oor de meeste VO-vak
ken een beperkt aantal onderdelenclusters re 
identificeren vair. die ,•oor (bepaalde richtin
gen in) her HO basis voor deelkwalificaries 
zouden kunnen zijn. In de meeste gevallen 
hebben (lang) nier alle onderdelen van een 
vak voor her HO een duidelijke kwalificerende 
waarde. 

Inleiding 

In dit artikel wordt verslag gedaan van een 
tweede onderzoeksgedeelte van een recent 
door het LICOR verricht onderzoek naar de 
bijdrage van de diverse VO-vakken aan de 
kwalificering voor een HBO- of WO-studie. 
(Zie ook het voorgaand artikel van Schneider.) 
Meer in detail zal hier worden nagegaan in 
welke mate gespecificeerde onderdelen binnen 
de verschillende VO-vakken voor de studie 
van belang worden geacht, of in de nu actue
lere terminologie: in hoeverre onderdelen van 
vakken tot 'deelkwalificering' voor bepaalde 
studies zouden kunnen leiden. 
Een meer uitgebreid verslag van onderzoeks
opzet en bevindingen is te vinden in deel II 
van het zojuist verschenen rapport 'Vakken
pakketten en de doorstroming naar HBO en 
WO' (Van Dyck, Schneider en B aks, 1989). 

Het begrip 'deelkwallficatie' 

Het eerder vermelde onderzoek naar de kwali-
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22 ficaliewaarde van vakkenpakketten houdt ver
band met de veelvuldig gehoorde klachten 
over hel studierendement in het HO. mei de 
veelvuldig gehoorde veronderstelling dat 
onder meer de gebrekkige aansluiting VO/HO 
hiervan een belangrijke oorzaak is, en met hel 
eveneens vaak geuite vermoeden dal aanslui
tingsproblemen in belangrijke mate een kwes
tie zijn van onvoldoende vakinhoudelijke 
voorbereiding op de latere studie. 
Als het om verbetering van de inhoudelijke 
aansluiting VO/HO gaat werd tot voor kort 
nauwelijks anders gedacht dan in termen van 
vakkenpakket en vakken: vakken als een, nau
welijks deelbaar geheel. 
In een advies aan de Staatssecretaris dat in 
1987 door de APV0-2 werd uitgebracht werd 
een nieuw begrip, 'deelkwalificatie', geïntro
duceerd. Daarbij werd de veronderstelling 
naar voren gebracht dat het Voortgezet Onder
wijs meer gericht dan voorheen voor de door
stroming naar HBO of WO zou kunnen kwali
ficeren, door voor de toekomstige student met 
name die onderdelen binnen het vakkenaan
bod te accentueren of eventueel exclusief aan 
te bieden die specifiek in verband met de la
tere studie van belang zijn. Bij eindexamens 
zouden, behalve voor hele vakken, ook voor 
deelkwalificaties certificaten moelen kunnen 
worden behaald. Dit zou de aansluiting VO/ 
HO bevorderen doordat aldus meer in detail 
aan een 'doorstroomprofiel• zou kunnen wor
den gewerkt. In een Concept Beleidsnotitie 
'Modulering' die januari 1988 door het Minis
terie van Onderwijs en Wetenschappen werd 
uitgebracht, werd het idee van (deel)certifica
ten niet, maar het begrip deelkwalificalies wel 
overgenomen. Zowel in de APV0-2 als in de 
0 & W conceptie zouden deelkwalificaties in 
ieder geval hel Hoger Onderwijs in staat stel
len duidelijker aan te geven welke vereisten 
precies voor bepaalde studies van belang zijn. 
In de Concept Beleidsnotitie wordt voorge
steld om voor de diverse VO-vakken deskun
digen, in overleg met VO en HO, voor hun 
vak een uitwerking aan het deelkwalificatie
principe te laten geven. De werkzaamheden 
van deze deskundigen gingen begin van dit 
jaar van start. 

Uit het al genoemde APV0-2 advies, uit het 

verslag van de eind 1987 door de VSNU geor
ganiseerde conferentie 'Aansluiting VWO
HO' en dan mei name de daarin opgenomen 
inleidingen van Van Aalst (APV0-2/ARVO) 
en Gommers (0 & W ); en uit de Conceptnoti
tie 'Modulering' van O & W laai zich de vol
gende definitie van hel begrip 'deelkwalifica
lie • compileren: 'Deelkwalificaties zijn 
clusters van samenhangende doelstellingen 
t.a.v. kennis, vaardigheden en houdingen die 
leerlingen in het (Voortgezet) Onderwijs kun
nen verwerven, en die leiden tot herkenbare en 
extern erkende, specifieke competenties (of 
bekwaamheden, kwaliteiten) die aantoonbaar 
bijdragen aan een toekomstig effectief functio
neren van leerlingen. bijvoorbeeld bij de stu
die in hel H oger Onderwijs'. 
'Competentie' houdt in deze definitie in: het 
effectief kunnen inzetten van kennis en vaar
digheid in bepaalde (studie-Jtaken en -situa
ties. Dat impliceert dat het om meer moel gaan 
dan om vakinhoudelijk kennis, inzichten en 
vaardigheden als zodanig: ook aanvullende 
kwaliteiten die voor de gevraagde effectieve 
inzet noodzakelijk zijn - bv. studievaardig
heid, planmatigheid, attitudinale aspecten etc. 
- zouden, via het leeraanbod dat ten behoeve 
van deelkwalificaties wordt uitgewerkt, ver
worven moeten kunnen worden. 
Deelkwalificatics zouden op vrij omvangrijke 
lcerstofgehelen betrekking hebben (bv. een 
equivalent van 50 à 100 uren). die echter be
perkter zouden zijn dan een heel schoolvak. 
Het is misschien nuttig om hier te wijzen op 
een wat subtiel onderscheid: het is niet de 
leerstof zelf die de deelkwalificatie uitmaakt, 
wel worden de doelenclusters die de deelkwa
lifiealies uitmaken (kennis, inzichten, vaardig
heden, attitudes) 'aan de leerstof verworven·. 
Voorbeelden van deelkwalificaties (in een mo
derne taal): begrijpend lezen van vakliteratuur, 
basiscommunicatie, literair en cultureel-histo
risch inzicht, etc. 

Doel en opzet van het onderzoek 

Hel hier besproken LICOR-onderzoek leidt 
uitdrukkelijk niet tot een overzicht van de 
'deelkwalificaties' die voor de diverse studies 
in het Hoger Onderwijs wenselijk zijn - im
mers de te ontwikkelen leerstofprogramma's 



die 101 deelkwalificalies zullen moelen leiden 
beslaan nog niel, kunnen dus ook niel op re
levantie getoetsl worden. Uil hel onderzoek 
kan wel duidelijk worden of het denken in ter
men van 'deelkwalificaiies' voor het Hoger 
Onderwijs een mogelijkheid is: en het onder
zoek geeft een eerste oriëntatie op leers1ofon
derdclen of onderdelencluslers binnen de hui
dige VO-vakken waarop deelkwalificering 
zich zou kunnen rich1en. 

De bij het onderzoek betrokken vakken (Ne
derlands, moderne vreemde !alen, wiskunde, 
exac1e vakken, geschiedenis, aardrijkskunde, 
economie) werden daartoe in onderdelen op
gedeeld, voor de meesle vakken lien à vijflien. 
De opdeling werd in eersle inslantie gebaseerd 
op de eindexamenprogramma's. Waar deze 
onvoldoende bruikbaar bleken werd aanvul
ling gezochl in de li1era1Uur (handboeken, on
derzoeksverslagen ... ) waarin binnen vakken 
onderdelen, invalshoeken, lhema's, catego
rieën vaardigheden werden genoemd of om
schreven. 
De aldus geformuleerde vakonderdelen, waar 
mogelijk op grond van inhoudelijke samen
hangen nog nader gegroepeerd, werden in de 
vorm van een checklist aan vakdocenten bin
nen het HO voorgelegd. 
Er werd voor de enquête beroep gedaan op 
docenten die in het HBO- of WO-eerstejaars
programma werkzaam zijn en die op grond 
van hun opleiding (een s1udie Duits, wiskunde 
of geschiedenis bv.) voor een van de VO-vak
ken deskundig zijn. Hen werd verzocht, elk 
voor het 'eigen' vak, om aan te geven of deze 
onderdelen binnen 'hun• studierich1ing op 
HAVO-niveau of op VWO- of eventueel zelfs 
hoger niveau beheerst moeten worden. of dal 
elementaire kennis volstaat. Bij de analyse 
werd tol de mogelijkheid van deelkwalificaties 
geconcludeerd als binnen de rij voorgelegde 
vakonderdelen bepaalde onderdelen of onder
delenclusters zich qua vereist niveau consis-
1ent onderscheidden van andere onderdelen of 
onderdelenclusters. 
Aan hel onderzoek werk1en zo'n 80 respon
denten mee. Het aan1al respondenten per vak 
varieert (van 5 101 14), en is mede afhankelijk 
van het aantal sectoren waarin dit bepaalde 
vak in de eerdere 'vakkenpakket-enquête, re-

levant werd genoemd. De verdeling is verder, 
over het totaal van de VO-vakken genomen 
althans, voor de diverse WO- en HBO-secto
ren bij benadering gelijk. 
Hoewel het totale aantal respondenten relatief 
groot is, zijn de aantallen per vak, zeker als 
over sectoren wordt uitgesplitst, klein. Het zal 
dan ook duidelijk zijn dat de resultaten die 
gepresenteerd kunnen worden hooguit een in
dicatief karakter hebben. Ze zijn vooral be
doeld als gespreksbasis en als een eerste uit
gangspunt bij de Ie volgen diepgaander 
analyses door deskundigen in HO en VO. 

Resultaten 

Algemeen 

Bij de behandeling van de HO-wensen ten 
aanzien van vakkenpakkenen (zie Schneider, 
o.c.) was al gebleken dat voor doorstroming 
naar het HO slechts voor een minderheid van 
de vakken binnen het gewenste vakkenpakket 
het complete vak nodig werd geacht. Boven
dien werd niet in alle gevallen voor eventuele 
deelkwalificaties hel officiële instroomniveau 
verlangd (HAVO voor HBO, VWO voor WO). 
In een aan1al gevallen werd hoger gemikt, 
maar vaak ook lager. 
In de analyse van de vakonderdelen komen 
deze gegevens in de meeste gevallen terug, 
nog iets versterk! zelf. 
Het is eerder uitzonderlijk dat alle gepresen-
1eerde onderdelen binnen een vak op hetzelfde 
niveau worden verlangd, en duidelijk is dat 
meestal slechts bepaalde gedeelten belangrijk 
worden gevonden. 
Verder blijkt dat het gemiddeld niveau dat 
voor de verschillende onderdelen wordt aan
gegeven vaak nog iets lager ligt dan het ni
veau dat in de eers1e enquête, bij de beoorde
ling van het vak als zodanig, wenselijk werd 
genoemd. 

Er zijn (uiteraard) verschillen tussen studie
rich1ingen in de seleclie van vak.onderdelen of 
deelkwalifica1ies die voor de betreffende stu
die belangrijk worden geachl. Daarbij gaat het 
vaak om een verschil in het niveau waarop 
specifieke onderdelen beheerst moeten zijn. 
eerder dan om de vraag of dat onderdeel al 
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24 dan niet wenselijk wordt geacht. Er zijn overi
gens ook vakken waarvoor geldt dat eenzelfde 
onderdeel of onderdelencluster bij alle studies 
ongeveer even belangrijk of onbelangrijk 
wordt gevonden. 

Een opvallend gegeven is dat voor de diverse 
vakonderdelen het verlangde niveau relatief 
vaak· 'elementair' wordt genoemd, waar in de 
eerste enquête voor 'het vak als totaal' bij
voorbeeld wel HAVO-niveau werd gespecifi
ceerd. Dergelijke onderdelen zouden zo te 
zien uit het eindexamenprogramma kunnen 
vervallen. Het komt verder nogal eens voor 
dat bij bepaalde onderdelen voor geen van de 
studierichtingen de eisen hoger liggen dan dit 
elementaire niveau of, vaker nog, dan het 
HAVO-niveau. Uitzonderlijk wordt meer dan 
VWO-niveau gevraagd. 

Deelkwalificering per vak 

We bespreken in deze paragraaf, achtereenvol
gens per vak, de belangrijkste bevindingen. 
In tabel I is, uitgesplitst over HBO en WO, en 
over alfa-, bèta- en gamma-sectoren, een sa
menvattend overzicht te vinden van onderde
lenclusters per vak waarop deelkwalificaties 
betrekking zouden kunnen hebben. 

Het vak Nederlands, als eerste, blijkt ruimte te 
bieden voor het instellen van deelkwalifica
ties. De gevraagde kwalificaties liggen over
wegend wat lager dan de officieel gangbare 
niveaus (HAVO/HBO, VWO/WO). Op grond 
van de beoordelingen van de docenten Neder
lands over de voorgelegde leerstofonderdelen 
kunnen tentatief drie clusters onderscheiden 
worden: een 'basiscluster' woordenschat, 
grammatica en spelling, waarin woordenschat 
relatief het duidelijkst accent krijgt; een clus
ter literatuur; en een cluster taalvaardigheid. 
Het eerste cluster wordt doorgaans op het ge
bruikelijke niveau verlangd; de literatuur lijkt 
vaker gemist te kunnen worden (behalve in de 
alfa-hoek); en bij taalvaardigheid worden de 
eisen het scherpst geformuleerd. Men vindt in 
het HBO op dit punt het HAVO-niveau onvol
doende, in het WO en het VWO-niveau. 

De vreemde talen worden overwegend op 

Tabel I: vakondcrdelen en deelkwalificatics: 
overzicht van gevonden clusters. 

Clus1ers van vakinhouden: Studiorlchtin on: 

alfa bc1a amma 
HBO WOHOC WO HOC wo 

NEDERLANDS 
Bas1s vaardighodon: 

(woordonschal, grammatica, h V v? V h v? 

spelling) 
Literatuur: 
(stromingen, auteurs, regels} h V h nr 

Taalvaardigheid: h+ v+ 

ENGELS 
Basisvaardigheden: 

(woordenschat, grammatica. h v? h V h V 

spelling) 
literatuur: 

(stromingen, auteurs, regels) h· e e h nr nr 
Taalvaardigheid: 
(mol name spreek-, schrijf• h h h V h V 

vooral leesvaardigheid) 

DUITS 
Basisvaardigheden: 
(woordenschat, grammatica, e V h V 

spelling} 
Literatuur: 
(stromingen, auteurs, regels) e e h? 

Taalvaardigheid: 
(met name leesvaardigheid) e V· V· V 

FRANS 
Basisvaardigheden: 
(woordenschat, grammatica, e V h? • 

spelling) 
Literatuur: 
(stromingen, aU1eurs. regels) e h h 

Clusters van vakinhouden: Stu ierichtin en: 
alfa beta aamma 

HBC WC HBC WC HBC wo 

WISKUNDE 
Analyse: 
(algebra en goniomelrie) V V V h V 

Vector/ruimtemeetkunde h V v+ 

Projectieve/niet-euclidische 
wiskunde e e h 
Kansrekening en statistiek e h h e V 

Automatische gegevensverwer- h e e h h 
king 

NATUURKUNDE 
Dynamica, mechanica. statica h V e 
Trillingen, golven, geluid en 
geluidsoverdracht h V e 

Elektriciteit: 
(magnetisch veld/inductie/ 
stromen/spanning/Weerstand) 
elektronica) h V e 

Oplica e h e 
P,aldische 1oopassingon h h 0 

SCHEIKUNDE Cluslering niet mogelijk 

BIOLOGIE 
Kennis van organismen h V 

Kennis van cellen h V 

Gedransleer • h 



Clusters van vakinhouden: Studierichlin en: 
alla bcla namma 

HBC WOHBC WOHBO wo 

AARDRIJKSKUNDE 
Fysisch-biologisch v+ h h h 
Economich h h h V 

Sociaal•poliliok • h h V 

Sociaal-cultureel h h h V 

GESCHIEDENIS 
Algemeen ovorzichl h V h V 

Historische act,tergronden h V V V 

Economisch-sociaal h V V V 

Bostuur1ijk-po1itlok • V V V 

Cultureol-roligious h V V h 

ECONOMIE 
Object en methode • h• h• V 

Algemene economie: 
(int. ec. betrekkingen, ee,. stel-
sels, verkeer, ec. publieke 
sector, ec. politiek van Neder- h h • V 

land) 

BedtiJfseconomle: 
(bedrijfsadministratie, kostencal• 
culatie, bedrijfseconomische 
analyse. financiering, 
marktonderzoek/-beleldl • • h· V 

Toelichting: V, h, V+ of V·, h+ of h-: 
gewenst wordt VWO, resp. HAVO-niveau, ofwel 
wal hoger, resp. wat onder dat niveau; e is 'ele
mentalro kennis'. 

Een ? werd toegevoegd waar respondentengroepen sterk in 
mening verschilden of om andere reden hel aangegeven niveau 
wat dubieus is. 

lager dan het officieel gangbare niveau ver
langd, vooral door de WO-respondenten. De
zelfde clusters als voor Nederlands kunnen 
hier onderscheiden worden. alleen zijn binnen 
het cluster taalvaardigheid de eisen nader ge
differentieerd: hoewel eisen ook elementaire 
spreek- en schrijfvaardigheid betreffen gaat 
naar leesvaardigheid de duidelijkste belang
stelling uit. In die studierichtingen waar voor 
een of meer van deze talen belangstelling be
staat wordt het basiscluster verlangd ( waarbij 
woordenschat de meeste nadruk krijgt) en de 
al genoemde aspecten van taalvaardigheid. 
Voor Engels hebben alle studierichtingen be
langstelling. Voor Duits is dat minder, minder 
ook dan op grond van de eerste (vakkenpak
ket-)enquête kon worden verwacht. De HBO
respondenten geven maximaal 'elementaire 
kennis' als eis aan (alfa), maar meestal 'niet 
relevant'. En de WO-studies vragen het basis
cluster en daarnaast leesvaardigheid, waarbij 
ze VWO-niveau nauwelijks nodig vinden. 
Voor Frans zijn deze tendensen nog duidelij
ker: in het HBO ternauwernood enige kennis 

vereist, in het WO alleen bij de alfa's enige 
belangstelling op VWO-niveau. 

Ten aanzien van Wiskunde liggen de eisen ook 
vrij consistent lager dan de officiële gangbare 
niveaus, op enkele uitzonderingen na. In alle 
richtingen wordt tenminste enig belang aan 
wiskunde gehecht. Dat hoeft echter niet te be
tekenen dat het vak ook op al zijn onderdelen 
in alle gevallen de status van examenvak hoeft 
te krijgen. Zo ligt in de WO-alfa-richtingen de 
gewenste wiskundige kennis bijvoorbeeld op 
elementair of, bij een enkel onderdeel hooguit 
HAVO-niveau. Enige nuancering lijkt daarom 
nodig bij het propageren van wiskunde 'voor 
alle studies, voor elke richting'. 

1 Vier à vijf inhoudelijke clusters kunnen voor 
het vak onderscheiden worden: wiskundige 
analyse (goniometrie en vooral algebra), bijna 
voor alle richtingen van belang op hetzij 
HAVO-, hetzij VWO-niveau; vector- en ruim
temeetkunde, grotendeels op VWO-niveau 
voor de bèta-studies en WO-gamma; kansre
kening en statistiek op_elementair (WO-alfa, 
HBO-gamma) of HAVO-niveau (bèta-richtin
gen), voor WO-gamma op VWO-niveau; auto
matische gegevensverwerking, voor alle rich
tingen op elementair of HAVO-niveau. 
Voor projectieve meetkunde en niet-euclidi
sche meetkunde strekken de wensen niet ver
der dan elementair. 

Na11111rk1111de wordt slechts in de bèta-richtin
gen verlangd. Op heel beperkte schaal worden 
in HBO-gamma nog wat wensen uitgespro
ken. In de eerste enquête kwamen gezamen
lijke wensen van de respondenten op iets 
hoger dan HAVO (HBO), respectievelijk 
VWO-niveau uit (WO). In deze enquête blijkt 
voor de HBO-bèta het HAVO-niveau meer 
dan voldoende, in het WO volstaat overwe
gend het VWO-niveau. Op grond van de res
pons op de voorgegeven indeling zijn vijf 
clusters te onderscheiden: dynamica, mecha
nica en statica; trillingen en golven; natuur
kundige aspecten van electriciteit; optica; 
praktische toepassingen van natuurkundige 
verschijnselen. Voor de laatste twee clusters 
lijken elementair en HAVO-niveau voldoende. 
Elektriciteit wordt ook op hoger dan VWO
niveau verlangd. 
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26 Ook voor Scheikunde worden slechts in de bè
tarichtingen wensen aangegeven. De wensen 
voor dit vak liggen ongeveer bij het officieel 
gangbare niveau, zowel voor het vak als totaal 
als voor de verschillende onderdelen die daar
binnen onderscheiden werden: voor het WO is 
VWO-niveau gewenst, voor het HBO is het 
HAVO-niveau meestal ruim voldoende. Het 
bleek nauwelijks mogelijk voor dit vak op 
grond van de voorgelegde onderdelen tot af
perking van deelkwalificaties te komen. omdat 
bijna alle onderdelen consistent op de boven
vermelde niveaus vereist werden. De conclu
sie dat niet met deelkwalificaties in dit vak 
gewerkt zou kunnen worden klopt voor het 
WO met de bevindingen uit de eerste enquête: 
daar wordt het vak ofwel niet gevraagd, ofwel 
in zijn geheel. In het HBO werd bij de ge
zondheidszorg en de natuurwetenschappelijk/ 
technische richtingen wel aangegeven dat 
scheikunde slechts op onderdelen nodig is. 
Echt zinvolle clusters van enige omvang zijn 
echter op basis van het overzicht van onderde
len zoals in deze vragenlijst geformuleerd, niet 
te onderscheiden. 

Biologie wordt eveneens slechts in de bèta
hoek gevraagd en ook voor dit vak blijkt het 
HAVO-niveau voor HBO-bèta ruimschoots 
voldoende, terwijl in het WO VWO-niveau 
wordt gevraagd. Voor een flink aantal van de 
in de lijst gepresenteerde onderdelen, in het 
HBO bijna de helft, in het WO een derde, 
blijkt vanuit 'doorstroomoptiek' echter niet of 
nauwelijks belangstelling te bestaan. Dat geldt 
met name voor onderdelen bij de clusters eco
systemen, evolutieleer, fotosynthese. Kennis 
van cellen is relevant, kennis van het orga
nisme voor het grootste deel ook en, op een 
wat lager niveau dan het officieel gangbare, 
gedragsleer. 

Voor aardrijkskunde wordt door de (alfa- en 
gamma-) respondenten in deze tweede enquête 
tenminste HAVO aangegeven, in WO-gamma 
ook VWO. Het afleiden van clusters uit de 
voorgelegde leerstofonderdelen is wat proble
matisch omdat slechts bij HBO-alfa gediffe
rentieerd wordt in de wensen ten aanzien van 
de verschillende onderdelen. Als wc daarop 
zouden kunnen voongaan zouden fysisch-bio-

logische respectievelijk economische, sociaal
politieke en sociaal-culturele aardrijkskunde 
elk voor zich basis voor dcelkwalificatie kun
nen zijn. WO-alfa en HBO-gamma vragen 
consistent HAVO-niveau; WO-gamma vraagt 
VWO-niveau. 

Geschiedenis werd in de eerste enquête op 
lager dan het gebruikelijke niveau gevraagd: 
geen vereisten in de bèta-studies, nauwelijks 
VWO voor de WO-alfa studies, nauwelijks 
HAVO ciders. De tweede enquête doet een 
iets positiever beeld vermoeden: de respon
denten in WO-alfa en -gamma zowel als in 
HBO-gamma (hier echter: één respondent) 
spreken zich voor de meeste onderdelen voor 
het VWO-niveau uit. De vijf gepresenteerde 
onderdelen worden in de diverse richtingen 
vrij consistent op een en hetzelfde niveau ge
vraagd. Slechts bestuurlijk-politieke geschie
denis onderscheidt zich qua eisen van de an
dere onderdelen (elementair niveau bij HBO
alfa, in WO-gamma wordt echter hoger dan 
VWO-niveau verlangd). 
De eisen voor economie tot slot worden ge
middeld op 'krap HAVO' gesteld, behalve 
voor WO-gamma waar wel degelijk VWO-ni
veau gevraagd wordt. De HBO-alfa-respon
denten formuleren hun eisen overwegend op 
elementair niveau. Drie clusters van vakinhou
den kunnen worden onderscheiden; kennis van 
en inzicht in object en methode als eerste clus
ter (bij alfa-studies HBO en WO op elementair 
respectievelijk laag HAVO-niveau gewenst, 
bij gamma-studies op laagt HAVO- respectie
velijk VWO-niveau); een tweede cluster be
treft algemeen economische thema's als inter
nationale economische betrekkingen, econo
mische politiek in Nederland, economie van 
de publieke sector, economische stelsels (voor 
WO-gamma op VWO-niveau, elders krap 
HAVO tot elementair); een derde cluster de 
meer bedrijfseconomische aspecten (admini
stratie, kostencalculatie etc.). 

Tot slot 

Tot zover het overzicht van de leerstofonder
delen die op grond van de vakinhoudelijke 
beoordelingen door de benaderde HBO- en 
WO-vakdocenten, als apart te onderscheiden 



'clusters' binnen vakken beschouwd lijken Ie 
kunnen worden. Ze hebben gezien de beperkte 
aantallen per HBO- en WO- rich1ingen per 
vak, een voorlopige status. Een meer groot
scheepse bevraging van de onderscheiden stu
dierichtingen in hel HO, mei de bovengegeven 
indeling als uitgangspunt zou nuttig zijn, maar 
de middelen daarvoor zijn momenteel niet be
schikbaar. In hoeverre de weergegeven clus
ters als zodanig overeind zullen blijven bij de 
te volgen nadere uitwerking door vakdeskun
digen in overleg met VO en HO valt dus af te 
wachten. Het is aannemelijk dat zich nog ver
schuivingen zullen voordoen. Wat echter dui
delijk uil het onderzoek naar voren komt, is 
dat het zeer wel mogelijk is om in termen van 
'deelkwalificaties' te denken als het om de 
voorbereiding op een studie in het Hoger On
derwijs gaat. Vakdocenten blijken inderdaad 
tot een genuanceerd oordeel over onderdelen 
binnen vakken in staat. 
Deze bevinding geeft in principe zicht op reor
ganisatiemogelijkheden voor het VO-curricu
lum die kunnen leiden tot een oplossing van 
het beruchte dilemma bij de vakkenpakket
keus: keus voor gerichte voorbereiding op het 
HO (met bijbehorende fuikwerking maar ook 
grotere kansen op studiesucces) versus keus 
voor een 'breed' pakket (waarbij sludiekeuzes 
openblijven, maar kwalificering niet optimaal 
is). 
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