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Wat is TSC?


ISCED Niveau 5B onderwijs (tertiair type B
genoemd door de OESO) omvat meer praktische of
beroepsgerichte opleidingen zodat deelnemers
onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. In
het algemeen hebben ze een minimum duur van 2
jaar FTE op tertiair niveau.
 Afgeleverd in “Community colleges” in de VS, FE
& “HE colleges” in VK, IUT in Frankrijk, I.T.s in
Ierland maar ook in of met universiteiten (Zweden).
 Leidt naar “associate degree”, “foundation degree”,
HND, Diploma enz.

Bevindingen van het eerste
TSC onderzoek








Meer dan 1,7 MIO TSC studenten en 0,8 MIO in postsecundair in 33 landen die Bologna ondertekenden
Programma’s die variëren van 1 tot 4 jaar met een brede
waaier aan titels
In een groot aantal landen waar TCS voorkomt, is de
overgang mogelijk naar hogere opleidingen
De meeste instellingen nemen deel aan de Europese
mobiliteitsprogramma’s
De meeste instellingen hebben kwaliteitszorg en velen zijn
geaccrediteerd.

Het belang van TSC in de landen
die Bologna ondertekend hebben


Volgens het eerste onderzoek naar TSC (2003) in
33 landen die Bologna ondertekend hebben
– Meer dan 1,7 miljoen TSC studenten
– 826, 000 in PS; in vergelijking met 16 miljoen

studenten in HEIs.


Bovendien zijn er meer dan 2 miljoen studenten in
de nieuwe Bologna landen (vooral Rusland)
 In totaal bijna 4 MIO studenten

Where does TSC occur ?

De overgang naar hogere studies


De wetgeving op de overgang naar hogere opleidingen
– In de meeste landen is het de wet die beslist over de overgang naar hogere

studies
– Het VK steunt niet op de wetgeving maar op gezamelijke principes
– Zweden heeft een geïntegreerd systeem



Voorzieningen in de overgang naar hogere opleidingen
– Heel wat landen organiseren zowel toelatingsproeven als aanvullende jaren,

hoewel dit laatste zich beperkt tot bepaalde opleidingen
– Het merendeel van de studenten kiest echter niet voor deze overgang. Dit is
enkel het geval in Bulgarij, Hongarije en het VK (Engeland + Wales). In
Ierland daarintegen zetten heel wat studenten toch de stap naar een hogere
opleiding
– Ook buitenlandse studenten komen hiervoor in aanmerking

