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Voorwoord

In zijn artikel over de wijzigingen in de accreditatie-
wetgeving neemt Philip Coté ons eerst even 33 jaar 
mee terug in de tijd. Naar het jaar 1985, kennelijk het 
jaar waarin de externe kwaliteitszorg in het hoger 
onderwijs werd geïntroduceerd. Formeel dan, want 
in het hbo is het stelsel in 1989 pas daadwerkelijk 
ingevoerd. 

Interessant om er eens in historisch perspectief naar 
te kijken. Ik had zelf de eer en het genoegen om bij de 
ontwikkeling en uitvoering van die externe kwali-
teitszorg vrij snel na die start betrokken te zijn. In 1994 
kwam ik te werken als secretaris visitatiecommissies 
bij de Vereniging Hogescholen, toen nog HBO-raad. De 
vereniging had net in 1990 een belangrijk ei gelegd met 
de notitie Sectorale kwaliteitszorg HBO, Basisdocumen-
ten. Daarin waren onder meer het beoordelingskader 
en de procedures rondom zelfevaluatie, visitaties en 
het bestuurlijk natraject gedetailleerd vastgelegd.

De coördinatie en organisatie van het geheel waren 
belegd bij een handjevol secretarissen, onder de 
bezielende leiding van een programmamanager. En 
binnen de hogescholen werden de eerste ervaringen 
opgedaan met het schrijven van een zelfevaluatierap-
port. De spanning tussen de verbeter- en verantwoor-
dingsfunctie van externe kwaliteitszorg was van begin 
af aan al een issue. Men wilde de interne zelfevaluatie 
en de externe visitatie graag aangrijpen voor interne 
kwaliteitsverbetering en dus vooral zelfkritisch zijn 
en transparant over eventuele tekortkomingen. Maar 
tegelijkertijd werd natuurlijk ook ingezien dat de uit-

eindelijke visitatierapporten openbaar zouden zijn. En 
dat er een bestuurlijk traject omheen zat, inclusief rode 
kaarten en inspectie. 

Het is opmerkelijk om te zien dat die spanning tot op 
de dag vandaag in het stelsel aanwezig is. En daaraan 
gepaard het dilemma van onafhankelijkheid versus 
betrokkenheid van panels. In de doorontwikkeling 
van de toenmalige sectorale kwaliteitszorg naar het 
accreditatiestelsel is geprobeerd de objectiviteit beter 
te borgen. Door het toezicht en de beoordeling bij 
onafhankelijke partijen (VBI/NVAO) te beleggen. Met 
als redenatie dat de vereniging in die rol te zeer de 
slager was die zijn eigen vlees keurde. Daarvoor in de 
plaats kwam echter het wantrouwen jegens de VBI als 
beoordelaar die immers betaald wordt door de oplei-
ding als beoordeelde. Daarom is de onafhankelijkheid 
van de secretaris dit jaar zelfs in een nieuw wetsartikel 
vastgelegd. 

Daar staat een zeer positieve ontwikkeling tegenover 
die door zowel Inspectie als instellingen ook duide-
lijk wordt geconstateerd. De externe kwaliteitszorg 
is steeds vaker stevig geïncorporeerd in de interne 
kwaliteitszorg van de instellingen. Hiervan zijn mooie 
voorbeelden te vinden in deze editie van HO-manage-
ment. Van instellingen die (aldus Pol-Neefs en Jansen) 
‘zelfbewust’ de beoordeling tegemoet treden. En als die 
ontwikkeling zich voortzet worden bovengenoemde 
spanningen en dilemma’s steeds minder relevant.

Marcel de Haas,
hoofdredacteur

www.homanagement.nl
ho-management@sdu.nl

De secretaris
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Onderwijs

Instellingen zijn verplicht een studieadvies uit te 
brengen maar hebben, zoals bekend, via art. 7.8b 
lid 3 WHW, de keuze om een afwijzing aan het stu-
dieadvies te verbinden. Als de instelling studen-

ten die zij, hoe ironisch, eerst met veel moeite hebben 
binnengehaald en die aan alle ingangseisen voldeden, 
toch ongeschikt wil kunnen verklaren en wegsturen, 
dan kan dat alleen indien de instelling de persoon-
lijke omstandigheden van betrokkene meeweegt in 
het advies. Tot 1 sept. 2018 waren deze persoonlijke 
omstandigheden in het uitvoeringsbesluit WHW 2008 
limitatief geformuleerd: ziekte, lichamelijke of zintui-
gelijke functiestoornissen, zwangerschap, bijzondere 
familieomstandigheden, lidmaatschap van (kortweg) 
een medezeggenschapsorgaan of (kortweg) van het 
bestuur van een studentenorganisatie. 

Uitbreiding persoonlijke omstandigheden en 
hardheidsclausule
Hoewel enigszins verstopt, maar daarom niet minder 
geldend, heeft de ministerraad op 30 mei jl. het 
uitvoeringsbesluit WHW 2008 gewijzigd.1 Instellingen 
mogen met ingang van 1 september jl. de hiervoor 
genoemde persoonlijke omstandigheden naar eigen 
inzicht aanvullen in hun eigen regelingen. Bovendien 
is er een hardheidsclausule geformuleerd: omstandig-
heden die, als zij niet zouden worden betrokken bij de 
beoordeling van de studievoortgang zouden leiden tot 
een onbillijkheid van overwegende aard (het wegstu-
ren van de student), eveneens moeten worden erkend 
als persoonlijke omstandigheid en meegewogen moe-
ten worden in de beoordeling van de resultaten. Het 
betekent dat de instelling, ook al heeft zij te wegen 
omstandigheden willen beperken, toch elke door de 

Is de rek uit het bindend 
studieadvies?
Per 1 september 2018 is het uitvoeringsbesluit WHW 2008 (AmvB) gewijzigd. 
Niet langer zijn de persoonlijke omstandigheden van de student waarmee in 
een afwijzend advies rekening gehouden moet worden gelimiteerd. Instellingen 
moeten te erkennen omstandigheden voortaan naar eigen inzicht aanvullen. 
Wat betekent dit voor de praktijk van het uitbrengen van het studieadvies 
in de propedeutische of eerste fase? Is ‘de rek’ inmiddels uit het bindend 
studieadvies? Het artikel sluit af met enige stellingen en aanbevelingen.

Door Jaap Coenraad

Jaap Coenraad 
is adviseur 
wet- en regel-
geving aan een 
instelling voor 
hoger onder-
wijs en schreef 
dit artikel op 
persoonlijke 
titel.
Reacties op 
dit artikel zijn 
welkom op: 
J.H.Coenraad@
hhs.nl

Persoonlijke omstandigheden heroverwogen
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student aangevoerde omstandigheid moet onderzoe-
ken en eventueel wegen. 

Aanleiding
Hoe en waarom is de wijziging van het uitvoerings-
besluit zo tot stand gekomen? De minister stelde in 
januari2 van dit jaar voor om het bedrijven van top-
sport door studenten als persoonlijke omstandigheid 
in het studieadvies aan te gaan merken om op die 
manier topsport onder studenten te bevorderen. Deze 
studenten zouden zelfs geheel ‘uitgezonderd’ moeten 
worden van het studieadvies, hetgeen strikt genomen 
een stap verder gaat dan de huidige gerealiseerde 
wijzigingen. Studentenbonden vond dit voorstel een 
goed begin, maar meenden dat naast het beoefenen 
van topsport bijvoorbeeld ook het verrichten van 
vrijwilligerswerk of het drijven van een onderneming 
erkend zouden moeten worden. De studentenbonden 
werden, als het om de verwachtte rechtsongelijkheid3 
van de plannen van de minister ten opzichte van 
andere studenten ging, bijgevallen door jurist Peter 
Kwikkers. Nog weer later moest het voorstel dan toch 
ook voor musicerende studenten gaan gelden.4 
Uiteindelijk heeft de minister het erkennen van 
persoonlijke omstandigheden aan de instellingen 
zelf overgelaten. De vraag is wat de wijziging van het 
uitvoeringsbesluit WHW 2008 nu betekent voor de 
praktijk van het studieadvies en daarmee voor het 
advies als zodanig.

Bedoeling van het bindend studieadvies
Het bindend studieadvies is bedoeld om uiterlijk  
op het einde van het eerste studiejaar, aan de hand 
van een voor alle studenten van de opleiding  
gelijkelijk geldende studievoortgangsnorm, te kunnen 
beoordelen of een student eventueel ongeschikt is.  
Hij wordt dan geacht niet succesvol te kunnen zijn 
in het afronden van de hoofdfase. Dat is feitelijk dan 
nog iets anders dan moeten aantonen dat hij onge-
schikt is om de studie vlot te voltooien5 dan wel aan 
te tonen dat iemand feitelijk geschikt is. De idee is dat 
de student dit tijdig maar niet eerder dan op het einde 
van het eerste studiejaar moet weten, opdat hij dan 
nog iets anders kan gaan doen. Hoe het staat met de 
uitval van studenten die een positief advies hebben 
gekregen maar toch, al dan niet door ‘persoonlijke 
omstandigheden’ ergens in de hoofdfase uitvallen, is 
op veel instellingen overigens waarschijnlijk  
niet goed bekend. Jammer, want dit zou mogelijk 
meer kunnen zeggen over het gehanteerde instru-
ment. 

Het studieadvies in praktijk
Het niet-voldaan hebben aan de gestelde studievoort-
gangsnorm levert normaliter direct een bindend nega-
tief studieadvies op. Er is geen ruimte om bijvoorbeeld 
een student die te weinig punten heeft behaald, maar 

wel moeilijke vakken met goede cijfers heeft afgesloten, 
toch een positief advies te geven. Voor een dergelijke 
op maat gesneden doch subjectieve beoordeling van 
iemands talent, is door het hanteren voor een voor 
een ieder geldende studievoortgangsnorm, thans geen 
grond. Het gelijkheidsbeginsel geldt ook hier. Dat dit 
niet alleen leidt tot een paar procent ‘rendementsvoor-
deel’ maar ook tot verspilling van talent, is een gegeven. 

Alleen wanneer er een causaal verband kan worden 
vastgesteld tussen door de instelling erkende vastge-
stelde persoonlijke omstandigheden en de onvoldoen-
de studieprestaties, kan er voorlopig van de afwijzing 
worden afgezien. Voorlopig, want een positief advies 
is uiteindelijk een vereiste om de studie definitief te 
kunnen voortzetten. 

Indien de vastgestelde persoonlijke omstandighe-
den daartoe aanleiding geven, moet dus beoordeeld 
worden of deze debet zijn geweest aan de ten opzichte 
van de studievoortgangsnorm gebrekkige studievoort-
gang. Als dat zo is, dan kan volgens jurisprudentie van 
het CBHO het uitbrengen van het advies, na weging, 
worden verlegd naar een moment in het volgende stu-
diejaar en kunnen aanvullende eisen worden gesteld. 
Eigenlijk is dat best vreemd, want op die manier is 
niet alleen uitstel maar ook uitstel na een uitstel van 
een advies mogelijk. Zo komt er met een dergelijk 
uitgesteld advies van het ‘tijdig weten waar je aan toe 
bent’ soms niet veel terecht. De student mag voorlopig 
doorstuderen, heeft vaak zonder aan de wettelijke 
afgerondheidseis6 van het eerste jaar te hebben vol-
daan al dan niet directe toestemming om vakken uit 
de hoofdfase te mogen volgen, maar loopt aldus nog 
wel het risico heen gestuurd te worden. 

Het wegen van de persoonlijke omstandigheden kan 
er ook heel goed toe leiden dat ondanks dat deze zijn 
vastgesteld, er na weging meteen wordt geconclu-
deerd dat betrokkene ongeschikt is voor de opleiding. 
De weging bestaat er dan uit dat de instelling het 
aannemelijk acht dat de studievertraging er ook zou 
zijn geweest wanneer de persoonlijke omstandigheid 
zich niet zou hebben voorgedaan. Feitelijke erkenning 
van persoonlijke omstandigheden betekent dus niet 
dat een afwijzing voor de opleiding is afgewend of dat 
er meteen een positief advies zou volgen. Met andere 
woorden, ook al wordt bijvoorbeeld het bedrijven 
van topsport als persoonlijke omstandigheid door de 
instelling erkend, dan nog kan de topsport bedrijvende 
student onverkort ongeschikt worden verklaard voor 
de opleiding en een afwijzing krijgen. In praktijk zul-
len de meeste studenten met een gewogen erkende 
omstandigheid echter geen afwijzing krijgen en zijn 
zij wel geëxcuseerd en anderen niet.

Niet-studeerbaarheid
Art. 7.8b lid 3 van de WHW bevat, naast het moeten 
wegen van persoonlijke omstandigheden, in de laatste 
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volzin nog een andere zeer belangrijke voorwaarde voor 
een instelling om een bindend studieadvies af te kun-
nen geven. Er moeten in het eerste studiejaar voldoende 
voorzieningen zijn opdat de voorwaarden om tot een 
goede studievoortgang te komen, zijn gewaarborgd. 
Die voorwaarden zijn in ieder geval niet vervuld als 
de opleiding onvoldoende studeerbaar is. Denk aan 
een combinatie van uitgevallen lessen, het ontbreken 
van studiebegeleiding, te grote onderwijseenheden, 
slechte informatievoorzieningen en een onzalig 
toetsrooster. Als de opleiding haar zaken onvoldoende 
voor elkaar heeft, dan is de beperkte voortgang van de 
student hem niet eenzijdig aan te rekenen. Niet-stu-
deerbaarheid is hier dus geen persoonlijke omstan-
digheid maar een gebrek van de opleiding waardoor 
de studievoortgang negatief wordt beïnvloed. 
Het is logisch dat de wetgever het dan verbiedt om 
een bindend studieadvies af te geven.

Persoonlijke omstandigheden en het  
leenstelsel
Naast topsport of het beoefenen van een kunst zijn 
er vele te bedenken onmiskenbaar maatschappe-
lijk gewaardeerde al dan niet gekozen persoonlijke 
omstandigheden die in ieder geval tijd vergen. Het 
moeten verzorgen van (eigen) kinderen, het (zorg) 
hulpverlenen aan naasten of derden of het verrich-
ten van vrijwilligerswerk. Als er al een persoonlijke 
omstandigheid is die veel tijd en energie vraagt en 
in de mond van bijna elke student bestorven ligt, dan 
is het wel de noodzaak om in de kosten van levens-
onderhoud te kunnen voorzien, student te kunnen 
zijn en sociale verbanden aan te kunnen gaan; wie 
niet wil lenen of geen vrijgevige geldschieters heeft, 
moet immers werken. Of het 20 uur per week moeten 
werken met een onderwijs- en toets programmering 
die daarop niet noodzakelijkerwijs aansluit wellicht 
een persoonlijke omstandigheid is die moet worden 
erkend als een omstandigheid die prestaties drukt en 
dus moet worden gewogen, is de vraag. Het mogelijke 
verweer van de instelling dat de student ook had 
kunnen lenen of een beetje had kunnen lenen, moet 
volgens sommigen als verwerpelijk worden afgedaan. 
Dat de introductie van het leenstelsel in combinatie 
met het juk van het studieadvies ten opzichte van de 
normale aan het student-zijn en moeten presteren 
gerelateerde stress, voor een toename van stress en 
depressies zorgt, is reeds betoogd en onderzocht.7 Hoe 
dan ook zal, indien de student zijn werkomstandighe-

den in relatie tot bijvoorbeeld de verplichte aanwe-
zigheid in delen van het onderwijs als moeizaam 
aanvoert, in ieder geval onderzocht moeten worden of 
hij een punt heeft.

Parallel 
In de toelichting bij de wijziging van het uitvoerings-
besluit wordt vermeld dat ‘met deze wijzigingen van 
artikel 2.1 een parallel wordt getrokken met artikel 7.51 
lid 2 WHW, waarin de bijzondere omstandigheden wor-
den genoemd die in geval van studievertraging recht 
kunnen geven op een uitkering uit het profilerings-
fonds van een instelling.’ In die bepaling is inderdaad 
ook de mogelijkheid opgenomen voor de instelling om 
zelf bijzondere omstandigheden te formuleren die aan 
studievertraging van de student hebben bijgedragen en 
recht geven op een vergoeding en is er ook een gelijk-
luidende hardheidsclausule. Maar het is de vraag wat 
hier met ‘het trekken van een parallel’ precies wordt 
bedoeld. Zijn bijzondere omstandigheden in art. 7.51 lid 
2 WHW nu te zien als de persoonlijke omstandigheden 
in het uitvoeringsbesluit? In ieder geval komen ze let-
terlijk niet geheel overeen. 
Of is het de bedoeling dat een instelling ceteris pari-
bus de studievertragingsgronden die erkend worden 
om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het 
profileringsfonds, ook moet erkennen als persoonlijke 
omstandigheid bij het uitbrengen van het studiead-
vies? Dat zou niet geheel onlogisch zijn, hoewel er 
zich dan misschien wel complicaties voordoen.
Het zou aan de ene kant vreemd zijn om bijvoorbeeld 
een topsport bedrijvende student wel een uitkering 
uit het Profileringsfonds te geven voor het feit dat hij 
buiten zijn schuld om studievertraging heeft opgelo-
pen, maar deze omstandigheid niet te wegen bij het 
uitbrengen van het studieadvies.
Complicerend is dan wel dat in art. 7.51 lid 2 WHW 
de niet-studeerbaarheid als omstandigheid wordt 
opgevoerd, en dan dus gewogen zou moeten worden, 
terwijl niet-studeerbaarheid bij het uitbrengen van het 
studieadvies juist niet als persoonlijke omstandigheid 
hoeft te worden gewogen.
Wat er precies bedoeld wordt met deze getrokken 
parallel wordt niet helemaal duidelijk.

Is de rek uit het bindend studieadvies?
In de jurisprudentie van het CBHO is het BSA zo 
langzamerhand voldoende binnenstebuiten gekeerd 
en gedeeltelijk zelfs gevormd tot wat het op basis van 
de interpretatie van de WHW door het CBHO nu is. 
Bovendien is het instrument in relatie tot studiesuc-
ces en rendement sinds zijn invoering diverse malen 
onderdeel geweest van empirisch onderzoek naar 
studiesucces. 
In de reflectie op het studieadvies moet ook de vraag 
hoe de oorspronkelijke idee achter het bindend 

Instellingen moeten veel meer naar 
voren brengen dat voor toegang tot 
de hoofdfase een afgeronde  
propedeuse vereist is
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studieadvies zich eigenlijk verhoudt met de ‘trending’ 
figuur van het flexibel studeren waar de eigen keuzes 
voor de vorm van het onderwijs, de toetsing gecombi-
neerd met nabije coaching centraal staan. Het beoor-
delen van de slagingskans voor een traject dat niet 
van tevoren vaststaat, is lastig. Overigens heeft het 
verplicht uitbrengen van een studieadvies aan deel-
tijdstudenten, dat ook later dan op het einde van het 
eerste jaar uitgebracht mag worden, veel minder in 
het licht van selectie of ‘rendementsdenken’ gestaan. 
Een ander aandachtspunt in de reflectie moet zijn de 
recente verzelfstandiging van de AD-programma’s tot 
zelfstandige opleiding. Ook in die 2-jarige opleidingen 
mag er immers een bindend studieadvies worden uit-
gebracht, hetgeen anders ligt bij een volstrekt andere 
verhouding tussen eerste jaar en hoofdfase. 
Ook bepaalt de wet dat het advies zich mag uit-
strekken tot opleidingen die met de desbetreffende 
opleiding de propedeuse gemeenschappelijk heb-
ben. Dat is op zichzelf vreemd, omdat het advies iets 
moet zeggen over de slagingskans van de student in 
de hoofdfase die aldus bij die andere opleiding juist 
anders is. Dit is een ongerijmdheid in de wettelijke 
opzet van het studieadvies maar verdient aandacht, 
zeker bij opleidingen die bijvoorbeeld in andere (bre-
dere) opleidingen overgaan.

Conclusie 
Met het recente8 voornemen van de minister om de 
studievoortgangsnorm in het studieadvies wettelijk 
te maximeren op 40 ects, wil zij een einde maken 
aan het ‘rendementsdenken’. Zonder in te gaan op de 
berichtgeving en reacties van ter zake deskundige 
‘captains of higher education’ studentenbonden en 
politici, concludeer ik hier dat deze nieuwe voorge-
nomen maatregel er in ieder geval voor zorgt dat er 
weinig overblijft van de oorspronkelijke doelstelling 
van het bindend studieadvies als selectiemiddel. De 
rek is er dan uit. Het kunnen beoordelen van iemands 
ongeschiktheid op basis van een dergelijke lage 
voortgangsnorm in combinatie met een veelvoud van 
aan te voeren excuses voor vertraging, kan dan geen 
geschikt instrument meer zijn. 

Wat betekent dit voor de instellingen?
De vraag die instellingen primair moeten beant-
woorden is, waarom zij willen kunnen oordelen over 
de voortgang van de studie van de student en wat 
zij vervolgens met dat oordeel menen te moeten en 
mogen doen.
De kwaliteit en betrouwbaarheid van het studiead-
vies moet geborgd zijn. Verfijnen door kwalitatieve 
eisen aan de resultaten te stellen, is mogelijk. Als dat 
niet lukt, dan kan men ook van een afwijzend advies 
afzien. Omdat het rechtsgevolg van het wegsturen 
er dan niet is, kan de instelling zich meer vrijheids-

graden in het uitbrengen van het advies permitteren, 
hetgeen de kwaliteit van het advies juist ten goede 
kan komen. Bovenal geldt dat een degelijk in elkaar 
stekende opleiding meer bijdraagt aan studiesucces 
dan een onbetrouwbaar meetinstrument dat uitval 
moet voorkomen. 
Instellingen moeten in ieder geval veel meer naar 
voren brengen dat, op basis van de huidige wetgeving, 
nog immer voor toegang tot de hoofdfase een afgeron-
de propedeuse vereist is en dat het niet vanzelfspre-
kend is dat de student verder mag. Voorkomen dient 
immers te worden dat studenten ver in de hoofdfase 
nog eerstejaars vakken open hebben staan. 
 
Ten slotte; de voorgestelde maatregel ten aanzien van 
het wettelijk maximaliseren van 40 ects als studie-
voortgangsnorm moet ‘minister volente’ in 2020 
ingaan. Een eventuele invoering ervan is gecompli-
ceerd omdat het ook de cohorten van voor 2020 raakt. 
Reflectie op de feitelijke doorwerking van de maatregel, 
maar bovenal op het instrument van het bindend stu-
dieadvies als zodanig, is daarom zeer urgent. Bijkom-
stig voordeel is dat instellingen zich kunnen profileren 
op het punt van te erkennen omstandigheden!

Noten

1  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-174.

html#d17e791

2  www.scienceguide.nl ‘Ministerraad wil topsporters ontzien bij 

bindend studieadvies’, 23 januari 2018

3  Feitelijk is de ongelijkheid er altijd geweest doordat instellingen 

van elkaar afwijkende normen hanteren.

4  www.scienceguide.nl ‘ Bindend studieadvies wordt verder opge-

rekt’, 19 maart 2018

5  Met de uitspraak van het CBHO waarin de nominale studievoort-

gangsnorm van de EUR als zijnde niet in strijd met de WHW wordt 

geoordeeld, ben ik het dan ook oneens. Zie https://www.cbho.nl/

zaken/2017223cbe.

6 Art 7.30 lid 1 WHW.

7  www.scienceguide.nl, Leenstelsel en Bindend Studieadvies zorgen 

voor psychische klachten, 19 juni 2018.

8  www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/03/van-engelsho-

ven-stelt-paal-en-perk-aan-bindend-studieadvies

De voorwaar-
den om tot een 
goede studie-
voortgang te 
komen moeten 
gewaarborgd 
zijn.
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Accreditatie

Zelfbewust de  
beoordeling tegemoet

Hoe instellingen optimaal voordeel kun-
nen hebben van visitaties

Het Nederlandse accreditatiestelsel in het hoger onderwijs functioneert 
adequaat maar er is ook ruimte voor verbetering, concludeert de Inspectie 
van het Onderwijs in haar vierjaarlijkse evaluatie. Voor alle betrokken 
partijen liggen er mogelijkheden om het stelsel te versterken. In dit 
artikel beschrijven we wat instellingen, binnen het huidige Nederlandse 
accreditatiestelsel, kunnen doen om zo veel mogelijk voordeel te hebben 
van visitaties. 

Door Martine Pol-Neefs en An Jansen

Martine 
Pol-Neefs is in-
specteur hoger 
onderwijs bij de 
Inspectie van 
het Onderwijs.

An Jansen is 
beleidsadviseur 
CvB bij de  
Hogeschool 
voor de 
Kunsten 
Utrecht en was 
gedetacheerd 
bij de Inspectie 
van het Onder-
wijs voor het 
onderzoek naar 
de kwaliteit van 
het Nederland-
se accredita-
tiestelsel hoger 
onderwijs.

Accreditatie is een pijler van het Nederland-
se hoger onderwijs. Met dit keurmerk van 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorga-
nisatie (NVAO) laten opleidingen en instel-

lingen zien dat hun onderwijs kwalitatief op orde is. 
De NVAO baseert haar oordeel op een adviesrapport 
van een visitatiepanel, samengesteld uit deskundige, 
onafhankelijke vakgenoten. Peerreview door dit panel 
vormt het uitgangspunt van het accreditatiestelsel.
De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat 
het accreditatiestelsel goed functioneert en dat dus 
alleen opleidingen van voldoende kwaliteit worden 
aangeboden. Eens in de vier jaar voert de inspectie 
daarom een evaluatie van het stelsel uit. Afgelopen 
jaar vond opnieuw zo’n onderzoek plaats (Inspectie 
van het Onderwijs, 2017; 2018). Daarbij is in twee etap-
pes gekeken naar de beperkte en uitgebreide oplei-
dingsbeoordeling (BOB en UOB) voor bestaande oplei-

dingen, de toets nieuwe opleiding (TNO) voor nieuwe 
opleidingen en de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) 
voor instellingen. Tijdens het onderzoek zijn alle 
betrokkenen gesproken en zijn voor hen aanbevelin-
gen geformuleerd: de NVAO, de evaluatiebureaus, de 
visitatiepanels, instellingen en opleidingen, de koepel-
organisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW).

De overkoepelende conclusie luidt dat het huidige 
accreditatiestelsel op hoofdlijnen adequaat functi-
oneert, maar dat er tegelijkertijd op verschillende 
punten ruimte is voor verbetering. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om de betrouwbaarheid van de beoorde-
ling door visitatiepanels: hoe zorgen we ervoor dat 
verschillende visitatiepanels vergelijkbare oordelen 
geven? Een set aan basisspelregels voor panels kan 
een oplossing bieden, net als een verduidelijking van 
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de beoordelingskaders van de NVAO die de panels 
hanteren. Ook is het belangrijk dat er meer aandacht 
komt voor professionalisering en onafhankelijkheid 
van panelleden en van secretarissen. Met het oog op 
de kwaliteitsborging van het stelsel als geheel zou het 
bovendien goed zijn als de NVAO de wettelijke taak 
krijgt om de beoordelingen systematisch te evalueren 
en haar analyses te delen, zodat alle betrokkenen 
ervan kunnen leren. 

Wat kunnen instellingen en opleidingen zelf doen 
om zo veel mogelijk baat te hebben van het accre-
ditatieproces? De evaluatie levert diverse aankno-
pingspunten op. We kunnen ze rangschikken onder 
drie overkoepelende thema’s: een betere inbedding in 
de interne organisatie, meer eigen initiatief en meer 
onderlinge kennisdeling. We illustreren deze thema’s 
in dit artikel met goede voorbeelden van hogescholen, 
universiteiten en niet-bekostigde instellingen.

Zelfvertrouwen vanuit een goede interne 
organisatie
Bij veel opleidingen en instellingen maken de 
beoordelingen deel uit van de reguliere kwaliteits-
zorgcyclus. Bij verschillende instellingen zagen we 
nog mogelijkheden om deze cyclus effectiever in te 
richten.

Sommige instellingen verankeren de accreditatie in 
hun cyclus door de ontwikkelpunten uit het visita-
tierapport intern te bespreken en te verwerken in 
een ontwikkelplan. Deze ontwikkelpunten worden 
in managementafspraken vastgelegd en jaarlijks 
geëvalueerd, na een paar jaar vaak met een externe 
commissie. Zo ontstaat een continu verbeterproces 
waarbij de zelfevaluatie na zes jaar als het ware al 
klaarligt en de voorbereiding aanzienlijk minder werk 
is dan voorheen. Door deze werkwijze wordt het eige-
naarschap van het onderwijsteam versterkt. 

Tegelijkertijd bouwt de opleiding hierdoor ervaring 
op: het wordt onderdeel van de eigen kwaliteitscul-
tuur om constant gericht te zijn op verbetering en 
elkaar daarop ook aan te spreken. Zo ontstaat een 
gefundeerd zelfvertrouwen in de eigen kwaliteit. Dat 
zelfvertrouwen, gecombineerd met vertrouwen in 
de deskundigheid en constructieve opstelling van 
het visitatiepanel, is een goede basis voor een open 
dialoog met het panel. En hoe opener de dialoog, hoe 
stimulerender opleidingen de gesprekken ervaren.
Dit geldt voor de opleidingsbeoordelingen, maar net 
zozeer voor de ITK. Met de ITK als onderdeel van de 
normale kwaliteitszorgcyclus raken de positieve 
effecten van de ITK sneller ingebed in de organisatie 
en groeit het zelfvertrouwen. De evaluatie van de 
inspectie richtte zich op de eerste zes instellingen 
die voor de tweede keer de ITK hebben doorlopen. Bij 
deze instellingen is vaak een kwaliteitszorgcyclus 
ontstaan, waar de ITK prominent deel van uitmaakt. 

Deze cyclus start met de eerste ITK. Op grond van die 
ITK wordt een actieplan gemaakt om de aanbevelin-
gen van het panel, aangevuld met eigen prioriteiten, 
te realiseren. Jaarlijks wordt de voortgang besproken. 
Ongeveer drie jaar later, dus halverwege de eerste 
en tweede ITK, volgt een volgende kwaliteitsme-
ting – midterm review, nulmeting of audit genoemd. 
Op basis van die nieuwe kwaliteitsmeting volgt een 
tweede actieplan, en tot slot schrijft de instelling een 
zelfevaluatie voor de volgende ITK. 
Hoe de invulling nu ook precies vorm krijgt, het gaat 
erom dat de ITK is ingepast in een doorlopende cyclus 
van kwaliteitszorg. In deze cyclus krijgt ook het strate-
gisch plan van de instelling op enig moment een plek. 
Of dit uiteindelijk wel of geen lastenreductie tot gevolg 
heeft, blijkt dan in de praktijk vaak zelfs geen relevante 

Ludo de Bie, operationeel directeur 
Avans+ (niet-bekostigde instelling):

“Onze eerste accreditatie betrof de toets nieuwe opleiding van 
onze Master of Pipeline Technology in 2006. Het opstellen van 
de kritische zelfreflectie ervoeren we als iets wat we erbij moes-
ten doen. De standaarden sloten voor ons gevoel niet aan bij de 
kwaliteit van de opleiding. Veel papierwerk en inspanning over 
ogenschijnlijk onbelangrijke zaken, daar kwam het op neer. De 
visitatie werd hiermee een verantwoording over zaken die wij 
als onbekostigde instelling anders aanpakten dan gebruikelijk 
in het regulier hoger onderwijs. Ook hier ontstond het gevoel dat 
we met andere normen en maatstaven beoordeeld werden dan 
de normen en maatstaven die we zelf iedere dag gebruikten om 
de kwaliteit van onze opleidingen en daarmee de tevredenheid 
van onze klanten te borgen. 
Alles veranderde toen we, in 2012, besloten om het kwaliteits-
handboek – dat we in de voorgaande TNO’s aan de panels had-
den toegezegd – daadwerkelijk te gaan uitwerken. We stelden 
vast dat de standaarden van de NVAO helemaal niet zo anders 
waren, maar juist heel logische vragen die je stelt als het gaat 
om de kwaliteit van opleidingen. Sterker nog, deze vragen zou je 
bij elke opleiding willen stellen, of deze nu geaccrediteerd moet 
worden of niet. En de antwoorden zijn de antwoorden die je ook 
geeft op vragen van klanten. Dat inzicht heeft ertoe geleid dat 
de NVAO-standaarden min of meer de basis zijn geworden van 
ons kwaliteitshandboek. We hebben die standaarden in onze 
eigen ‘taal’ vertaald en gekoppeld aan de verschillende activitei-
ten van de opleiding: ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Als 
sluitstuk hebben we een audit toegevoegd, die drie jaar na de 
accreditatie wordt uitgevoerd door onze interne kwaliteitsafde-
ling. Deze audit is ook weer gebaseerd op de NVAO-standaarden. 
De uitkomsten daarvan zijn een belangrijke opmaat voor de 
zelfreflectie van de volgende accreditatie.
Door ons de standaarden op deze manier toe te eigenen en 
onderdeel te maken van onze kwaliteitszorg, hebben we ervoor 
gezorgd dat het accreditatieproces echt iets toevoegt aan de 
kwaliteit van onze opleidingen.”
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vraag meer, zo laten de voorbeelden van Avans Plus en 
de Hanzehogeschool Groningen zien (zie kaders): de 
eigen kwaliteitsborging komt voorop te staan. 

De interne kwaliteitszorgafdeling van de instelling 
speelt een centrale rol bij het inbedden van de beoor-
delingen in het reguliere proces. Bij deze afdeling is 
doorgaans alle kennis over kwaliteitszorg binnen de 
organisatie gebundeld. Dat deze expertise niet altijd 
wordt benut, zien we vooral bij de TNO. De voorbe-
reiding van de TNO is soms enkel in handen van 
een kleine groep initiatiefnemers zonder specifieke 
expertise op het gebied van visitaties. Zij schakelen 
niet altijd de centrale kwaliteitszorgafdeling in, die 
beter weet wat de NVAO vraagt en verwacht. Dat 
vertaalt zich naar de kwaliteit van de aanvraag: hoe-
wel er vaak relatief veel tijd in zit, zijn de aanvragen 
regelmatig onvolledig of nog niet rijp. Op grond van 

het advies van het visitatiepanel besluit de opleiding 
dan vaak de aanvraag in te trekken. Ondersteuning 
vanuit de kwaliteitszorgafdeling kan hier het verschil 
maken.

Meer eigen initiatief
De werkwijze bij beoordelingen van opleidingen en 
instellingen binnen het accreditatiestelsel is door de 
NVAO vastgelegd in het beoordelingskader. De laatste 
jaren is hierin steeds meer ruimte gekomen voor eigen 
invulling en eigen accenten van instellingen en oplei-
dingen. Ze hebben bijvoorbeeld meer vormvrijheid bij 
het schrijven van de zelfevaluatie en doen een voorstel 
voor het programma van de visitatiedag. Deze toegeno-
men ruimte gaat in de praktijk gepaard met onzeker-
heid over de mogelijkheden hierbij. Mede daarom 
heeft de inspectie aanbevolen om basisspelregels voor 
visitaties vast te leggen in het beoordelingskader van 
de NVAO (of in een daaraan gekoppelde richtlijn). 
Wat nu opvalt, zijn de verschillen in de mate waarin 
instellingen initiatief tonen om vragen te stellen aan 
de NVAO over de (on)mogelijkheden, en in de mate 
waarin zij hun wensen kenbaar maken. Initiatief 
nemen richting zowel NVAO als evaluatiebureaus en 
andere instellingen pakt vaak gunstig uit; de visitatie 
sluit beter aan bij de eigen ontwikkelwensen.

Bij de ITK gaat het vooral om het stellen van vragen 
en het expliciteren van wensen richting de NVAO. 
Welke aandachtspunten zijn er, waar wil de instelling 
een stap zetten, en waar zou het panel dus extra op 
kunnen letten? Het is goed als instellingen zich ervan 
bewust zijn dat ze hierin zelf voorstellen kunnen 
doen. Datzelfde geldt voor de informatievoorziening 
aan het panel. Welke documenten leveren we aan, en 
in welke vorm? Kunnen we bijvoorbeeld de bestaande 
documenten benutten? En zo ja, is een leeswijzer dan 
handig zodat het panel deze documenten gericht kan 
bestuderen? Daarover is overleg mogelijk. Het thema 
speelt ook bij de programmering van de bezoekdagen: 
door intensief met de procescoördinator van de NVAO 

Nynke Dijkstra, senior-adviseur kwali-
teitszorg en in 2016-2018 projectleider 
ITK Hanzehogeschool Groningen:

“Voor ons was de ITK niet alleen een doel, maar vooral een 
middel: het was een aangrijpingspunt voor een beweging op het 
gebied van kwaliteitszorg en -cultuur. We hebben het momen-
tum ook benut om deze onderwerpen hoger op de agenda te zet-
ten en de lerende organisatie te stimuleren. We zijn er namelijk 
van overtuigd dat we zelf meerwaarde uit de ITK kunnen halen 
voor onze eigen ontwikkeling. Daarom hebben we gekozen 
voor een ‘lang en breed’ voorbereidingstraject. Met input van 
medewerkers en studenten is de zelfevaluatie geschreven. Door 
met elkaar het gesprek aan te gaan over de onderwerpen rond 
de ITK, kwam een van de deans na een gesprek zelfs terug met 
de tekst “ITK is een feestje, zo leuk om met een breed gezel-
schap deze gesprekken te hebben”. Alle lagen en functies uit 
de hogeschool waren vertegenwoordigd in de voorbereiding: 
management, docenten, studenten en kwaliteitsborgende 
organen (opleidingscommissies, examencommissies, Raad van 
Toezicht). Bestaande overleggremia kregen een actieve rol en 
medewerkers informeerden we via de site. Zo creëerden we een 
breder bewustzijn en actieve betrokkenheid. 
Door deze aanpak is de ‘lastendiscussie’ van een ITK voor ons 
minder interessant. We hebben gekozen voor een vorm die bij 
ons past, waarbij we slim combineerden. Onze aanpak sluit aan 
bij het Vlaamse model van instellingsreview: stevig inzetten op 
de eigen kwaliteitsborging vanuit het idee dat het ons helpt, en 
vanuit de beleving dat het onze eigen keuze is en niet opgelegd 
vanuit een externe partij. Tijdens de visitatie in het najaar van 
2017 herkende het panel dit: dat kenmerk van lerende organisa-
tie blijkt volgens het panel ook uit de wijze waarop de hoge-
school de instellingstoets heeft aangepakt: niet zozeer als een 
last of een te nemen horde maar veeleer als een opportuniteit 
om (nog) beter zicht te hebben op wat goed loopt en op wat kan 
verbeterd worden binnen de Hanzehogeschool.”
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in gesprek te gaan over hun wensen, kunnen instel-
lingen de geboden ruimte beter benutten. Zo kunnen 
ze bijvoorbeeld een voorkeur uitspreken voor een 
invulling van de verdiepende bezoeken (trails) van het 
panel, gekoppeld aan hun eigen ontwikkelwensen. 
Ook opleidingen kunnen bij de beoordelingen meer 
eigen initiatief tonen richting de NVAO, bijvoorbeeld 
als het gaat om de vorm van de zelfevaluatie, de invul-
ling van de visitatie zelf en de panelsamenstelling. 
Het voorbeeld van Fontys (zie kader) laat zien hoe zij 
op geheel eigen wijze, gesteund door het evaluatiebu-
reau vorm heeft gegeven aan de visitatie bij een BOB. 
Met een videobrochure in plaats van de standaard 
geschreven zelfevaluatie, wist de  opleiding zichzelf 
beter over het voetlicht te brengen. Bij dit soort keuzes 
is communicatie met het panel uiteraard van groot 
belang; de zelfevaluatie moet aansluiten bij de eigen 
voorkeuren van de instelling, maar moet tegelijkertijd 
het panel voldoende informatie verschaffen om tot 
een goed oordeel te kunnen komen. Het panel zal er 
bijvoorbeeld op staan zelf eindwerken te selecteren en 
misschien bepaalde groepen, bijvoorbeeld de studen-
ten of docenten, ook apart te spreken.

Opleidingen en NVAO  
kunnen hun rol in het  
accreditatieproces als  
gelijkwaardige gespreks-
partners invullen

Bij de TNO zagen we dat opleidingen vaak schroom 
voelen om te bellen met de procescoördinator van de 
NVAO met vragen over bijvoorbeeld de planning of 
de termijnen, terwijl de procescoördinatoren aan-
geven graag dit soort vragen te beantwoorden. Dat 
heeft ermee te maken dat opleidingen de NVAO als 
beoordelende instantie niet te veel tussentijds willen 

‘lastigvallen’ – en daarmee misschien wel onnodig op 
de kast jagen. Die schroom is zeker niet nodig: oplei-
dingen en NVAO kunnen hun rol in het accreditatie-
proces als gelijkwaardige gesprekspartners invullen. 
Juist bij de TNO, waar vaak al veel onduidelijkheden 
bij opleidingen zijn tijdens de voorbereiding, is het 
goed als de opleiding, samen met de kwaliteitszorgaf-
deling, zich vrij voelt om zelf actie te ondernemen om 
zaken verhelderd te krijgen. 

Ook in het contact met evaluatiebureaus en met 
andere instellingen kunnen opleidingen meer initi-
atief nemen. Dit speelt vooral bij de opleidingsbeoor-
delingen BOB en UOB, waar opleidingen in clusters 
worden beoordeeld. Opleidingen zouden, in samen-
werking met andere opleidingen, meer aandacht kun-
nen besteden aan een effectieve organisatie van deze 
clustergewijze visitatie. 

Françoise Lanting, Senior Kwaliteits-
zorg/Projectleider Visitatie FHICT 2017 
bij Fontys Hogeschool ICT (FHICT),  
Eindhoven:
 
“FHICT benadert de wereld vanuit haar eigen kracht, wat 
volgens haar resulteert in een grote mate van autonomie, een 
duidelijke, werkveldgerelateerde onderwijsvisie en een sterke, 
mensgerichte kwaliteitscultuur.  Project Visitatie FHICT 2017 is 
hiervan een voorbeeld. Het instituut heeft maximaal gebruik-
gemaakt van de ruimte binnen het accreditatiekader en heeft 
de regie genomen binnen het proces. Zo is de zelfevaluatie niet 
geschreven, maar gefilmd (videobrochure). Daarnaast diende 
een online roadmap, die is vormgegeven aan de hand van de 
vier standaarden, als BOB-dossier. Deze omvat eigenlijk het 
kwaliteitsportfolio van de opleiding.  Ook het locatiebezoek is op 
een innovatieve manier vormgegeven. Het werd een tweedaags 
bezoek waarbij panelleden interactieve workshops volgden die 
mede werden verzorgd door studenten. Er waren voorts thema-
tische statafelgesprekken, waarbij 150 gesprekspartners waren 
betrokken. Ook konden panelleden kiezen voor een ‘ANWB- of 
junglewandelroute’ binnen de onderwijsleeromgeving. Boven-
dien vond het locatiebezoek plaats ten tijde van de eerstejaars-
presentaties. 
Door deze zelfgekozen vorm voelden mensen binnen het insti-
tuut en de werkveldpartners zich zeer betrokken bij de visitatie. 
De film en het uitgebreide locatiebezoek maakten het mogelijk 
om, meer dan met een papieren zelfevaluatie en standaard loca-
tiebezoek, te laten zien en ervaren wat FHICT in huis heeft. Dit 
heeft goed uitgepakt, want inmiddels heeft de NVAO het panel-
advies overgenomen en is aan FHICT een excellente beoordeling 
toegekend voor de bachelor en de Associate degree.
Over deze eigen invulling is steeds constructief regie-overleg 
gevoerd met de secretaris van het panel, die in dienst is van het 
aangezochte evaluatiebureau.
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Momenteel zijn de kosten van een evaluatiebureau in 
het hbo tweemaal zo hoog als in het wo. De evaluatie-
bureaus geven aan dat dit komt doordat hogescholen 
in vergelijking met universiteiten minder vaak zelf 
de panels organiseren. Hogescholen leveren ook 
minder vaak peers voor elkaar – terwijl peers van 
hogescholen een visitatie vaak wel een leuke en ook 
leerzame ervaring vinden. Nu er meer ruimte komt 
voor kleinere visitatiegroepen, zouden hogescholen 
de organisatie van visitaties mogelijk vaker zelf – in 
samenwerking – op zich kunnen nemen. 

Onderlinge kennisdeling
Een derde terrein waarop instellingen en opleidingen 
zelf stappen kunnen zetten om het accreditatieproces 
te verbeteren is de onderlinge kennisdeling. Dit betreft 
zowel interne kennisdeling– tussen opleidingen onder-
ling binnen de eigen instelling, – als externe kennis-
deling. Door ervaring en kennis te delen, kunnen instel-
lingen leren van elkaars good practices en eventuele 
valkuilen bij de voorbereiding van een visitatie.

Er zijn voordehandliggende zaken waarvan de meer-
waarde evident is en waartoe iedereen bereid zegt te 
zijn, terwijl ze in de praktijk nog te weinig voorkomen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van informa-

tie, van ervaringen met de voorbereiding en de uitvoe-
ring van de beoordeling, en van evaluaties. 
De clustergewijze visitatie biedt mogelijkheden om 
van andere opleidingen te leren. Dat kan doordat de 
panelleden tijdens de visitatie suggesties doen, gere-
lateerd aan voorbeelden die ze bij andere opleidingen 
in het cluster hebben gezien. Maar opleidingen kun-
nen elkaar ook onderling benaderen om informatie uit 
te wisselen. Dat kan beginnen bij de voorbereidingen 
op de visitatie tijdens landelijke overleggen, en het 
kan een vervolg krijgen na afronding van de visitaties 
van alle opleidingen, bijvoorbeeld in een gezamenlijk 
georganiseerd ontwikkelgesprek met het panel. 
De opleidingen Geneeskunde (zie kader) zijn daar 
een mooi voorbeeld van. Ze hebben elkaars rapporten 
gelezen, het panel gevraagd een state-of-the-art-rap-
port te maken en good practices gedeeld. 

Ook bij een ITK kunnen ervaringen worden gedeeld. Zo 
bleken veel instellingen bij een ITK moeite te hebben 
om een goede opbouw van hun zelfevaluatie te vinden. 
Achteraf bezien vonden de eerste zes instellingen die 
de tweede ronde van de ITK hebben doorlopen, het het 
handigst om de zelfevaluatie in te delen aan de hand 
van eigen beleidsprioriteiten, beschreven volgens de 
PDCA-cyclus; dit bleek beter te werken dan een zelfeva-
luatie gekoppeld aan de standaarden van het beoorde-
lingskader. De koepelorganisaties zouden de kennisde-
ling over dit soort thema’s kunnen organiseren.

Actief en zelfbewust
De laatste jaren zien we binnen het accreditatiestelsel 
een beweging naar meer eigenaarschap en verant-
woordelijkheid voor instellingen en opleidingen. Dat 
is een goede zaak: instellingen en opleidingen krijgen 
meer ruimte voor eigen inbreng en kunnen zich 
daardoor duidelijker profileren. Bij die nieuwe rol past 
een actieve, zelfbewuste houding, waarbij instellin-
gen en opleidingen zelf op zoek gaan naar manieren 
om de kwaliteit te verbeteren – de kwaliteit van het 
onderwijs, van de kwaliteitszorg én van het accre-
ditatieproces. Dat laatste betekent: inpassing van de 
accreditaties in de eigen kwaliteitszorgcyclus, zorgen 
voor een passende voorbereiding met eigen accen-
ten, vragen stellen bij onduidelijkheden en wensen 
kenbaar maken, leren van eerdere beoordelingen en 
kennisdelen met elkaar en met anderen.  Dan levert 
het accreditatieproces het meest op voor de eigen 
ontwikkeling.

Referenties

Inspectie van het Onderwijs (2017). De opleidingsaccreditatie in het 

hoger onderwijs. Tussenbericht over de kwaliteit van het Nederlandse 

accreditatiestelsel. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (2018). De kwaliteit van het Nederlandse 

accreditatiestelsel hoger onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onder-

wijs.

Gerda Croiset, Dean of Education and 
Training UMC Groningen:

“De geneeskundeopleidingen hebben een lange traditie van 
samen optrekken in het onderwijs. Inmiddels zijn de acht oplei-
dingen toe aan een gezamenlijke vierde bijgestelde versie van het 
raamplan artsopleiding. De eindtermen zijn gelijk, de weg ernaar 
toe verschilt. Dat is goed. De gezondheidszorg is volop in bewe-
ging. De opleidingen leiden professionals op die vaak pas tien 
jaar later aan het werk zijn. De opleidingen anticiperen hierop. De 
opleidingen zijn van ziektebeelden naar klachten van de patiënt 
overgestapt: niet het hartinfarct is leidend, maar de patiënt met 
pijn op de borst – het zogenaamde problem based learning. 
Maastricht ging voorop en deed onderzoek naar de onderwijs-
praktijk. Pas nadat het onderwijsmodel zich had bewezen, zijn de 
andere opleidingen overgegaan op problem based learning of een 
variant daarvan. Daarna is het competentiegerichte onderwijs 
ingevoerd. De nieuwe uitdaging is de vergrijzing en het centraal 
stellen van een patiënt met zijn chronische ziekte. Weer zijn er 
twee opleidingen die hun onderwijsprogramma ingrijpend heb-
ben geïnnoveerd. De visitatiecommissie van het cluster genees-
kunde heeft speciaal aandacht besteed aan deze innovaties en 
stelt een benchmarkrapport op met best practices. Net zoals bij 
de vorige clustervisitatie wordt het visitatieproces afgerond met 
een symposium om de best practices te delen. Opnieuw wordt 
kennis en expertise gedeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de genees-
kundeopleidingen tot de top 5 van de wereld behoren.”
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Je bent afgestudeerd, 25 jaar oud en je hebt nét een 
eerste baan gevonden. Je verzet je niet tegen het 
schamele flexcontract dat je voor een jaar hebt gekre-
gen, maar zit wel met je handen in je haren omdat 
er in geen velden of wegen vastigheid of zekerheid 
te bekennen is. Presteer ik goed genoeg om een con-
tractverlenging te krijgen? En, heb ik over een paar 
jaar voldoende geld om te kunnen trouwen? Je hebt 
je in ieder geval voorgenomen een huis te kopen, het 
liefst nabij een grote stad en voor het maximale bud-
get van 200.000 euro. Je moet echter na ieder bezoek 
aan de hypotheekverstrekker met slecht nieuws 
thuiskomen. ‘Thuis’, bij je huisgenoten in het studen-
tenhuis waar je al jaren bivakkeert.  

“De gevolgen van het leenstelsel zijn over drie tot vier 
jaar pas echt helemaal duidelijk”, aldus oud-minister 
van onderwijs Jet Bussemaker in de beantwoording 
op Kamervragen midden 2016. Het is inderdaad vrij 
lastig om de gevolgen van de desastreuze maatregel 
te bespreken nog voordat deze ingevoerd is. Maar het 
blijft me verbazen: iedereen kan toch bedenken dat 
grootschalig lenen tot problemen leidt?  

Het ‘sociaal’ leenstelsel, ook wel een term ter ver-
bloeming van ‘je zult moeten lenen, met verregaande 
gevolgen; maar het is sociaal dus-is-het-prima-stel-
sel’. Het is echter een systeem dat verre van sociaal is. 
De Van Dale definieert ‘sociaal’ als volgt: [so·ci·aal (bij-
voeglijk naamwoord, bijwoord)] ‘betrekking hebbend 
op de maatschappij, op het welzijn daarvan’. Alleen, 
het maatschappelijk welzijn van studenten is er door 
het leenstelsel de afgelopen jaren flink op achteruit 
gegaan. Zij gaan minder op kamers, studeren minder 
vaak door, hebben de angst om te lenen en voelen 
grote prestatiedruk om zo snel mogelijk af te studeren 
omdat elk jaar extra studeren duizenden euro’s schuld 
oplevert. En dit is nog maar topje van de ijsberg. 

Want wat nu nog onder de oppervlakte blijft, zijn 
de gevolgen die het ‘sociaal’ leenstelsel heeft op het 
‘maatschappelijk welzijn’ van afgestudeerden. Bij 
de betreding van de arbeidsmarkt hebben zij naast 
het flexcontract namelijk ook een studieschuld van 
gemiddeld 21.000 euro opgebouwd. Blijkbaar een 
reden voor hypotheekverstrekkers om het maxi-
maal te lenen bedrag voor je eerste koophuis fors te 
verlagen, waardoor de kans op een koopwoning aan 

je voorbijvliegt, met als gevolg dat een grote groep 
studenten blijft hangen op hun studentenkamer en de 
doorstroom voor nieuwe studenten steeds vaker een 
probleem blijkt. 

Het bizarre van het hele asociale tafereel is dat het 
voor studenten of starters niet loont om snel (meer) 
af te lossen, waardoor de kans op het kunnen kopen 
van een woning zou toenemen. De hypotheekver-
strekker baseert de maximale hypotheek namelijk 
niet op de actuele schuld, maar houdt star vast aan 
de beginschuld – ondanks dat een meerderheid van 
de Tweede Kamer zich hier in 2015 tegen uitsprak. 
Dus, als er bij wijze van spreken in vijf jaar tijd na het 
afstuderen 8000 euro is afgelost, wordt dit niet meege-
nomen in de berekening van de maximale hypotheek. 
Kortom: geen huis zonder rijke ouders. 

Kortom, vanwege de invoering van het leenstelsel 
vindt er een forse verhoging van de schulden plaats 
die naast de desastreuse gevolgen voor de financi-
ele- en welzijnspositie van studenten, ook van grote 
invloed is op de hoogte van je hypotheek. Hoezo soci-
aal, als het leenstelsel je een woning ontneemt?

Tom van den Brink,
voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

‘Sociaal’ leenstelsel ontneemt kans op 
woning

Column
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Accreditatie

De Lemniscaat van 
Continue Verbetering 

Kwaliteitscultuur  
bij het Koninklijk 
Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium Den Haag heeft een aanpak voor kwaliteitszorg 
ontwikkeld die aansluit bij het specifieke karakter van het onderwijs. Het 
zet studenten en docenten actief aan tot continu verbeteren. Deze aanpak 
wordt de komende jaren verder getoetst en ontwikkeld tijdens de pilot 
instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie.  De Hogeschool der 
Kunsten Den Haag (waar het KC een faculteit van is) heeft zich succesvol voor 
deze pilot aangemeld. 

Door Janneke Ravenhorst en Martin Prchal

Janneke 
Ravenhorst is 
hoofd bureau 
kwaliteitscul-
tuur.

Martin Prchal 
is adjunct-
directeur. 

Zoals gebruikelijk in het hoger onderwijs, toetst 
ook het Koninklijk Conservatorium al jaren op 
verschillende manieren de kwaliteit van haar 
opleidingen, analyseert hiervan de resultaten, 

vertaalt deze naar verbeteracties en werkt zo continue 
aan verbetering.

Toch bleven vragen bestaan over de effectiviteit 
van het kwaliteitszorgsysteem. Of kwaliteit, en de 
zorg voor kwaliteit, niet veel meer een gezamenlijk 

gevoelde verantwoordelijkheid zou moeten zijn. Nu 
was het nog te vaak een onderwerp voor de afdeling 
kwaliteitszorg en voor het management, en stonden 
studenten en docenten op afstand. In de bekende 
PDCA-cirkel waren de Plan, Do en Check wel goed 
ingeregeld, maar het vervolgens echt handelen naar 
de resultaten van al die checks (Act) en het maken 
van een vertaalslag naar effectieve nieuwe plannen 
(Plan) kon in onze ogen beter. Hiervoor waren twee 
oorzaken.

Conservatori-

umstudenten 

en -docenten 

moesten zich op 

‘kwaliteit’ richten, 

terwijl zij het 

gevoel hadden dit 

altijd al te hebben 

gedaan.
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1.  Gebrek aan maatwerk en betrokkenheid
Het eerdere kwaliteitszorgsysteem genereerde wel-
iswaar veel informatie voor accreditaties en interne 
verbetercycli, maar de verzamelde informatie was 
vaak abstract. Rapporten met veel statistische data 
gaven onvoldoende zicht op achterliggende oorzaken, 
waardoor afdelingshoofden en docenten er soms 
afstand van namen. Studenten voelden zich daardoor 
niet altijd gehoord en de motivatie om feedback te 
geven nam af. In periodes van accreditaties leefde het 
vaststellen en uitvoeren van verbeteracties enorm 
op, om na een succesvol resultaat weer in te zakken. 
De accreditatierapporten, veelal geschreven door 
evaluatiebureaus met beperkte kennis van het con-
servatoriumonderwijs, hielpen ons ook niet verder: 
vaak werden daarin vooral algemene bevindingen 
van de visitatiecommissie opgenomen, maar misten 
we concrete aanknopingspunten ten aanzien van wat 
we konden verbeteren en hoe. Met opleidingen die 
bestaan uit verschillende afdelingen met zeer speci-
fieke profielen was de feedback in accreditatierappor-
ten eigenlijk nooit specifiek genoeg om echt gebruikt 
te kunnen worden. Dat is ook niet verwonderlijk 
gezien de aanzienlijke verschillen tussen - bijvoor-
beeld - de afdelingen Oude Muziek en Jazz, die beide 
onderdeel zijn van de Bachelor Muziek.

2.  Spraakverwarring over kwaliteit
De benadering van kwaliteitszorg paste ook niet altijd 
bij de kleinschalige context en informele cultuur van 
het conservatorium, waar we in de dagelijkse praktijk 
en op natuurlijke wijze veel informatie over kwaliteit 
uitwisselen. Het hoger muziekvakonderwijs kenmerkt 
zich van oudsher door een sterke focus op kwaliteit en 
het nastreven van excellentie. Deze focus richt zich 
voornamelijk op de muzikale of artistieke kwaliteit 
(artistic standards). Te denken valt aan de traditie van 
tentamens en eindpresentaties in de vorm van open-
bare concerten, maar ook aan de belangrijke rol van 
concoursen in de beroepspraktijk. Dit is zichtbaar in het 
onderwijs; van oudsher hebben continu evalueren en 
verbeteren – zowel tijdens de individuele lessen als bij 
repetities en concerten – een vanzelfsprekende functie.

Ingegeven door internationale ontwikkelingen als 
gevolg van het Bolognaproces kwam in de afgelopen 
jaren steeds meer nadruk te liggen op de kwaliteit 
van onderwijskundige aspecten (educational quality). 
Onderwerpen als de organisatie en samenhang 
van het curriculum, de organisatie van toetsing en 
beoordeling, of het verkrijgen van feedback van 
studenten staan hierbij centraal. Deze focus op 
onderwijskundige kwaliteit, die vaak als iets nieuws 
werd gepresenteerd en waarvoor binnen het hoger 
onderwijs een eigen taal en expertise ontstond, leidde 
bij conservatoriumstudenten en -docenten weleens 
tot onbegrip en irritatie: ze moesten zich op ‘kwaliteit’ 
richten, terwijl zij het gevoel hadden dit altijd al te 
hebben gedaan. Door niet te specifiëren om wat voor 

‘kwaliteit’ het nu precies ging (artistieke standaarden, 
onderwijskundige kwaliteit, of beide?) ontstond er een 
misverstand dat resulteerde in weerstand.

Kortom, er ontstond behoefte aan nieuwe werkvor-
men voor kwaliteitszorg met meer continuïteit in het 
kwaliteitsdenken en in de externe monitoring daar-
van, en een meer consistente workflow voor accredi-
tatie. Ook waren de interne en externe kwaliteitszorg-
cycli en de manier waarop deze werden ingezet om 
de opleidingen te verbeteren niet voldoende in balans. 
Afdelingshoofden, studenten en docenten waren al 
met al onvoldoende betrokken bij kwaliteitsverbete-
ring. De onderzoeksresultaten werden vaak slechts 
als eindresultaat gepresenteerd en waren te weinig 
uitgangspunt van een gesprek.

3. Nieuwe aanpak
De belangrijkste randvoorwaarden bij de ontwikkeling 
van een nieuwe aanpak waren:

1.   Het met elkaar in verband en in balans brengen 
van de interne en de externe kwaliteitszorgcycli.

2.   Het verbinden van onderwijskundige kwaliteit 
aan artistieke standaarden.

3.  Het sluiten van de PDCA-cirkel 

Casestudy 1: studentenpanels 

Een belangrijk element in de omslag naar een kwaliteitscultuur 
is dat we resultaten van kwaliteitstoetsen steeds meer als uit-
gangspunt van een gesprek zien in plaats van als eindresultaat. 
Om dit voor onze docenten en studenten concreet te maken il-
lustreren we het resultaat van surveys vaak met een thermome-
ter. Een thermometer laat zien of sprake is van oververhitting 
of onderkoeling, maar de achterliggende oorzaken zijn er niet 
vanaf te lezen. Daartoe is dialoog essentieel. 

In lijn met de eerder besproken informele cultuur op het conser-
vatorium (en gefaciliteerd door bureau Kwaliteitscultuur) orga-
niseert het afdelingshoofd studentenpanels, om – bijvoorbeeld – 
de resultaten van studenttevredenheidsonderzoek te bespreken 
of onderwerpen die studenten zelf aandragen. Verslagen van 
deze panelbijeenkomsten verspreiden we binnen het KC; zij vor-
men input voor de opleidingscommissie, de medezeggenschaps-
raad en de examencommissie. Deze verslagen zijn voor hen een 
belangrijk instrument om de ervaren kwaliteit van de opleidin-
gen te monitoren en waar nodig verbeteringen te bespreken en 
voor te dragen.  Hoewel deze aanpak zeker niet nieuw is binnen 
het hoger onderwijs, is de toepassing een essentieel onderdeel 
van onze kwaliteitscultuur. De cultuur van informele feedback 
integreren we hiermee in het formele proces. En het biedt ons de 
mogelijkheid om de artistieke standaarden en onderwijskundige 
kwaliteit in onderlinge samenhang te benaderen.
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Door meer verbinding en continuïteit aan te brengen 
in de manier waarop we interne en externe kwali-
teitszorg inzetten, kunnen we de totale kwaliteit van 
de opleidingen verder versterken en werken aan een 
breed gedragen kwaliteitscultuur. Zeker wanneer we 
daarbij artistieke en onderwijskundige kwaliteit aan 
elkaar kunnen verbinden. Wij vonden bevestiging van 
deze gedachte in recent onderzoek (Bendermacher 
e.a.) waarbij internationale publicaties over kwali-
teitsmanagement en kwaliteitscultuur binnen het 
hoger onderwijs werden geanalyseerd. Een belangrijke 
conclusie van dit onderzoek was dat organisaties die 
werken aan de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur 
vaak het beste af zijn wanneer zij hun aanpak optimaal 
afstemmen op de specifieke organisatorische context. 
Dit hebben we in praktijk gebracht door interne en 
externe kwaliteitszorg zodanig met elkaar te verbin-
den dat continu verbeteren letterlijk centraal komt 
te staan. Door de externe perceptie op onze kwaliteit 
beter in kaart te brengen en de invloed hiervan op ons 
handelen te vergroten, creëren we een bredere blik op 
de kwaliteit van onze opleidingen die we ook in onze 
interne cyclus van verbetering kunnen meenemen. Het 
meten van kwaliteit en het afleggen van verantwoor-
ding over de kwaliteit zijn nog steeds belangrijk, maar 
niet het uitgangspunt. Door het kantelen en koppelen 
van beide PDCA cycli wordt de aandacht nadrukke-
lijk op continue verbeteren gericht en ontstaat er een 
nieuw model. Met het samenbrengen van de Act en 
Plan activiteiten (daar waar verbetering begint) worden 
de interne en externe cyclus van kwaliteitszorg als een 
lemniscaat1 aan elkaar verbonden. Beide cycli voeden 
en activeren niet alleen zichzelf, maar ook elkaar. 
In onderstaand figuur wordt de connectie weergege-
ven tussen de interne en externe kwaliteitszorgcycli:

Casestudy 2: critical friends

Om de externe en interne cycli beter met elkaar in balans te 
brengen hebben we de laatste jaren enkele nieuwe instrumen-
ten ontwikkeld om de externe perceptie van kwaliteit te moni-
toren. Om ook hier te illustreren hoe beide kwaliteitszorgcycli 
elkaar in beweging houden, volgt hier een voorbeeld.

Sinds 2016 organiseren we visitatiebezoeken op afdelingsniveau 
door zogeheten ”critical friends”. Deze externe, internationale 
en onafhankelijke deskundigen zijn autoriteiten binnen het 
vakgebied van de betreffende afdeling. Tijdens een bezoek van 
circa drie dagen spreekt deze expert met docenten en studen-
ten, bezoekt lessen, presentaties en beoordelingen, en schrijft 
hierover een rapport met bevindingen (op basis van de kaders 
van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en van de 
internationale MusiQuE-standaarden2) en aanbevelingen tot 
verbetering. 

Na ontvangst van dit rapport formuleert de afdeling een schrif-
telijke reactie, met daarin concrete verbeteracties die we in 
de periode volgend op het bezoek uitvoeren. Na circa drie jaar 
nodigen we de critical friend opnieuw uit om vast te stellen wat 
er van deze acties is terechtgekomen. Hiermee vervult de expert 
een belangrijke functie in onze externe verantwoording en helpt 
ons om in de pilot instellingsaccreditatie met lichtere oplei-
dingsaccreditatie (een deel van) het formele accreditatieproces 
bij opleidingen te ondervangen. De rapporten van de critical 
friends en de reacties van de afdelingen hierop kunnen immers 
het schrijven van lijvige en incidentele kritische reflecties 
vervangen.
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4. De interne kwaliteitszorgcyclus
De interne perceptie van kwaliteit meten en evalueren 
we met behulp van de onderstaande instrumenten:

• Student tevredenheidsonderzoek
• Vak- en projectevaluaties
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek
• Jaarplannen van de afdelingen
• Studentenpanels
• Input van de opleidings- en examencommissies 
•  Management informatie (instroom, doorstroom, 

rendement etc.)

De resultaten van deze kwantitatieve en kwalitatieve 
metingen en de verbeterplannen die daaruit voort-
komen, worden intern gebruikt voor het verbeteren 
van de kwaliteit van de opleidingen, maar hebben 
tevens een grote invloed op de externe perceptie van 
kwaliteit.  

5. De externe kwaliteitszorgcyclus 
De kennis van hoe er intern gedacht wordt over wat 
goed gaat en wat beter kan, vormt een belangrijke 
basis van externe verantwoordingsdocumenten, 
zoals zelfevaluatierapporten, jaarverslagen en andere 
publicaties (en heeft daarmee invloed op de externe 
perceptie van de kwaliteit). Deze externe perceptie 
van kwaliteit meten, toetsen en monitoren we met 
behulp van de volgende instrumenten:

• Werkveldoverleg
• Alumnionderzoek
• Internationale accreditatie processen
• Critical Friends
• (Internationale) externe commissieleden
• (Internationale) benchmarking

De informatie die we met deze en andere kwaliteits-
zorginstrumenten verzamelen vormt niet alleen input 
voor de externe cyclus, maar voedt ook de interne 
cyclus, waarmee de Lemniscaat en daarmee de 
ontwikkeling van continu verbeteren tot stand komt. 
Interne en externe kwaliteitszorg zijn op deze manier 
beter met elkaar in balans gebracht.

6. Voorlopige conclusies
Inmiddels hebben we ruim twee jaar ervaring met 
onze nieuwe aanpak en onze voorlopige conclusies 
zijn optimistisch. Critical friends krijgen positieve 
reacties van studenten en medewerkers; de opleidin-
gen lijken hierdoor opgeschud te worden. In tegen-
stelling tot traditionele accreditatiebezoeken, waarin 
de diverse afstudeerrichtingen van een opleiding 
vaak slechts globaal de revue passeren, gaan we 
expliciet in op inhoudelijke aspecten van de afdeling 
en reflecteren we op zowel artistieke als onderwijs-
kundige kwaliteit met de docenten en studenten op 
een manier die aansluit bij hun dagelijkse onderwijs-

praktijk. Afdelingshoofden en docenten nodigen we 
gericht uit tot reflectie op de opleiding, maar ook op 
hun eigen rol. De kwaliteit van hun eigen onderwijs is 
daarmee een veel concreter gespreksonderwerp. Zo 
neemt de betrokkenheid en motivatie binnen de afde-
ling merkbaar toe.

De studentenpanels zorgen ervoor dat studenten zich 
serieus genomen weten als volwaardige gespreks-
partner. Studenten voelen zich hierdoor meer gehoord 
én medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van hun 
opleidingsprogramma. Door met studentenpanels 
te werken aan een vertaalslag van cijfertjes naar 
een dialoog, plaatsen we de resultaten van reguliere 
kwaliteitsonderzoeken beter in context. Dit helpt ons 
om veel gerichter en effectiever te bepalen waar we 
kunnen verbeteren. 

Hoewel de ervaringen positief zijn, vergt deze aan-
pak ook de nodige investeringen: in internationale 
experts, in tijd en energie om alle activiteiten te coör-
dineren. En dat niet alleen op overkoepelend kwali-
teitszorgniveau, maar vooral ook binnen de afdelingen 
zelf. Zo moeten afdelingshoofden tijd investeren in de 
voorbereiding en afwikkeling van een bezoek van een 
critical friend. Een dialoog met studenten in panel-
bijeenkomsten brengt veel inzicht en context, maar 
schept ook verwachtingen: zij verwachten dat bij een 
volgende bijeenkomst ook echt iets is gedaan met 

Pilot instellingsaccreditatie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start dit 
jaar met de pilot instellingsaccreditatie met lichtere opleidings-
accreditatie. De Hogeschool der Kunsten Den Haag  heeft zich 
succesvol voor deze pilot aangemeld.

De pilot stelt deelnemers in de gelegenheid om –op voorwaarde 
van het succesvol doorlopen van de Instellingstoets Kwaliteits-
zorg (ITK)-, zelf zorg te dragen voor de beoordeling van de onder-
wijsleeromgeving (standaard 2) en de toetsing en beoordeling 
(standaard 3)3.  Het doel van het experiment is te onderzoeken of 
de introductie van instellingsaccreditatie met lichtere oplei-
dingsaccreditatie voor de deelnemende instellingen voor hoger 
onderwijs leidt tot:

a.   het versterken van de kwaliteitscultuur binnen de instelling 
voor hoger onderwijs;

b.   meer eigenaarschap voor studenten en docenten;
c.   een doelmatiger accreditatiestelsel, met minder ervaren 

lasten, minder administratieve lasten en hogere baten.

Deze pilot maakt instellingen nog meer dan nu verantwoordelijk 
voor de monitoring van het eigen kwaliteitszorgsysteem. De 
(beperkte) opleidingsbeoordeling is dan niet langer een extern 
geleid proces, maar onderdeel van deze eigen verantwoordelijk-
heid.
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eerdere verbetervoorstellen. 

Het KC blijft de komende jaren doorgaan op de inge-
slagen weg en zal met de Lemniscaat van Continue 
Verbetering aan een optimale kwaliteit van haar 
opleidingen blijven werken. De pilot instellingsaccre-
ditatie met lichtere opleidingsaccreditatie sluit dan 
ook uitstekend aan bij onze visie op kwaliteitscultuur 
en biedt ons de gelegenheid om onze aanpak te toet-
sen en te werken aan een toekomstbestendige vorm 
van kwaliteitsverbetering in het kunstvakonderwijs. 
Zo werken we niet alleen aan kwaliteitszorg, maar 
veeleer aan een integrale kwaliteitscultuur.

Noten

1  De lemniscaat is een internationaal gebruikt symbool voor onein-

digheid en staat hier voor een continue beweging en toename van 

kwaliteit.

2  MusiQue  (Music Quality Enhancement), een door het European 

Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) erkend 

Europees evaluatie- en accreditatieorgaan voor het conservatori-

umonderwijs.

3  De beoogde eindkwalificaties (standaard 1) en het gerealiseerde 

eindniveau (standaard 4) worden nog wel volgens het formele 

proces beoordeeld
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Feedback en beoordeling

Is feedback een vorm van beoordeling die bij de besluitvor-
ming moet worden meegenomen?

In deze zaak speelt het geven van positieve feedback 
die niet tot een positieve uitslag van een tentamen 
leidt.

In zijn uitspraak van20 maart 2018, CBHO 2017/229, 
oordeelt het College cryptisch: “Dat een examina-
tor het onderzoekdocument van appellante heeft 
goedgekeurd, maakt niet dat geen onvoldoende voor 
het eindexamen kon worden gegeven, nu het examen 
meer dan het onderzoekdocument omvat.” 

Daarmee bevestigt het College mijns inziens eerdere 
jurisprudentie dat feedback niet gelijk gesteld kan 
worden met de [tussen]beoordeling door een exami-
nator van het uiteindelijke product/tentamen. Dat 
de examinator tevens degene is die feedback geeft 
doet daaraan niet af. Feedback is in veel gevallen een 
tussentijdse observatie/reflectie of de student op de 
goede weg is met het maken van zijn tentamen/scrip-
tie en bestaat uit het zo nodig geven van aanwijzin-
gen. 

In de praktijk komt het voor dat studenten dit onder-
scheid niet [kunnen] maken. In de studiehandleiding 
en bij aanvang van het maken van een scriptie zou dit 
nog duidelijker aan de student moeten worden uitge-
legd, zodat onnodige ruis tussen student en begelei-
der/examinator en beroep bij het CBE voorkomen kan 
worden.

Selectiecriteria bij selectieprocedure

De wetgeving noopt niet tot combinatie van één cognitief en 
één non-cognitief selectiecriterium

In deze uitspraak van 8 mei 2018, 2017/192, bevestigt 
het College zijn eerder uitgezette jurisprudentie: “dat 
het in de tekst van artikel 7.53, tweede lid, van de Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek (hierna: de WHW), noch in de geschiedenis van 
de totstandkoming van deze bepaling, grond ziet voor 
het oordeel dat de selectiecriteria dienen te bestaan 
uit een combinatie van ten minste één cognitief en 
één non-cognitief selectiecriterium.”

Verweerders Regeling decentrale selectiecriteria 
Geneeskunde is dan ook niet in strijd met de WHW. 
Het College geeft als onderbouwing dat het dat niet uit 
de wetsgeschiedenis kan distilleren. 
Wat daarvan zij is dit altijd wel als beleidsuitgangs-
punt uitgedragen. Hoewel de wetgever aan de ho-
instellingen ook op dit punt grote beleidsvrijheid heeft 
gegeven, is het aan diezelfde wetgever om, indien hij 
het hiervoor genoemde beleidsuitgangspunt wenst te 
bevestigen daar in de regelgeving uiting aan te geven.
 

Jaarlijks twee toetsmomenten 

Is het jaarlijks aanbieden van twee toetsmomenten een wet 
van Meden en Perzen?

In deze zaak claimt appellante dat zij na afkeuring 
van het eindverslag van haar stage op grond van de 
instellingsregeling een tweede toetsmoment dient te 
krijgen.

In zijn uitspraak van 25 juli 2018, CBHO 2018/045, 
oordeelt het College hierbij als volgt: “Dit standpunt 
miskent dat niet alleen het stageverslag onvoldoende 
was, maar ook het functioneren van appellante tijdens 
de stage, waarin de specifieke competenties wor-
den getoetst die relevant zijn voor een beginnende 
beroepsbeoefenaar.” 

Voor de praktijk is deze uitspraak van belang nu het 
College met een directe koppeling tussen onvoldoen-
de functioneren tijdens de stage en het onvoldoende 
eindverslag, aangeeft dat met het verzoek tot het 
alleen herschrijven van het eindverslag mag worden 
afgeweken van het tweede toetsmoment uitsluitend 
ten aanzien van het eindverslag. Dit is juist. Met een 
verbeterd eindverslag blijft de stage zelf onvoldoende 
- nu niet voldaan is aan de specifieke competenties 
die relevant zijn voor de beginnende beroepsbeoefe-
naar. De stage is het zichtbare moment of de student 
de theorie en de praktijk aan elkaar kan koppelen: de 
kern van een beroepsopleiding. Het oordeel van Col-
lege komt er dan ook terecht op neer dat appellante 
een gehele stage inclusief het eindverslag daarvan 
over dient te doen. 
 
 
 

Reacties zijn welkom: willembeijkii@gmail.com

Door Willem Beijk
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Wetgeving

In 1985 hebben de (bekostigde) instellingen een 
stelsel van externe kwaliteitszorg in het leven 
geroepen dat bestond uit onderlinge visitaties 
van opleidingen. Nadat in 1993 dit op vrijwillig-

heid gebaseerde stelsel omgezet was in een wettelijke 
verplichting, heeft de wetgever in 2002 besloten de 
visitatie te verbinden met accreditatie en in handen 
te leggen van een zelfstandig bestuursorgaan, de 
Nederlands Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO). 
Accreditatie en de daaraan verbonden rechten 
(bekostiging, getuigschriften en studiefinanciering) 
waren niet langer bij voorbaat gegeven, maar moesten 
verworven worden.3 In 2010 is onder meer de instel-
lingstoets kwaliteitszorg aan het accreditatiestelsel 
toegevoegd. Tegen deze achtergrond is in juni 2017 
het wetsvoorstel Accreditatie op maat naar de Tweede 
Kamer gestuurd.

Accreditatie op maat
Het wetsvoorstel begint met de constatering dat het 
accreditatiestelsel goed functioneert en zich in de 
goede richting ontwikkelt.4 Dat er toch wijzigingen 
nodig zijn, heeft te maken met de lasten van accredi-
tatie. Die worden als hoog ervaren en lijken soms niet 
in verhouding te staan tot de baten. “Instellingen en 

in het bijzonder docenten vragen – vaak terecht – om 
meer vertrouwen.” Aldus de memorie van toelichting.

Advies Onderwijsraad5

In augustus 2015 stuurde de Onderwijsraad de 
minister van OCW een adviesrapport over de vraag 
op welke manier de kwaliteit in het hoger onderwijs 
op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kon 
worden. In de aanbevelingen richtte de Onderwijsraad 
zich tot instellingen en de overheid. Aan instellingen 
adviseerde de raad om te werken aan een sterkere 
kwaliteitscultuur op opleidingsniveau en om de 
interne kwaliteitszorg te herijken en randvoorwaar-
den te scheppen voor sterkere kwaliteitsculturen bin-
nen opleidingen. Aanbeveling 3 was tot de overheid 
gericht en riep onder meer op om de door de overheid 
georganiseerde kwaliteitszorg aan te passen. De raad 
stelde voor de instellingstoets kwaliteitszorg af te 
schaffen ten gunste van kwaliteitsafspraken. Deze 
aanbeveling heeft de regering niet overgenomen. 

Raad van State
De Raad van State was kritisch over de noodzaak van 
het wetsvoorstel. In het dictum achtte de raad “op 

Accreditatie op  
maat en experiment 
instellingsaccreditatie
De Wet Accreditatie op maat verscheen onlangs in het Staatsblad.1 
Eerder werd het Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere 
opleidingsaccreditatie gepubliceerd.2 Dit artikel gaat in op achtergronden 
en effecten van Accreditatie op maat en het Besluit experiment 
instellingsaccreditatie, met daarbij speciale aandacht voor de vraag wat er nu 
verandert.
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onderdelen een dragende motivering of aanpassing 
van het voorstel aangewezen. Het wetsvoorstel is in 
belangrijke mate gericht op het reduceren van “erva-
ren lasten”, daaronder begrepen reductie van adminis-
tratieve lasten. Het reduceren van “ervaren lasten” is 
evenwel geen goed uitgangspunt voor wetgeving. De 
Afdeling is er evenmin van overtuigd dat het wets-
voorstel leidt tot een substantiële vermindering van 
administratieve lasten.”6 
De regering laat zich echter niet ontmoedigen door 
dit oordeel van de Raad van State, want het accre-
ditatiestelsel hoeft dan wel niet opnieuw te worden 
opgebouwd, maar vraagt wel om “slimme en gerichte 
verbeteringen die ertoe leiden dat het stelsel nog beter 
functioneert.”7

De verbeteringen
Ik bespreek hieronder de vijf verbetermaatregelen uit 
de memorie van toelichting van Accreditatie op maat.

1. Accreditatie vervalt niet automatisch
Wat hier gepresenteerd wordt als verandering zal voor 
instellingen weinig verschil maken. Als een instelling 
na zes jaar niet een nieuw visitatierapport instuurt, 
verliest ze net als vroeger de accreditatie: “Wanneer 
een opleiding zich niet na zes jaar meldt, vervalt de 
accreditatie niet meer automatisch, maar trekt de 
NVAO de accreditatie in.”8

2. Accreditatie kan onder voorwaarden worden verleend
Hier kan ik geen materiële verandering in ontdekken. 
De memorie van toelichting zegt dat ook met zoveel 
woorden. “De NVAO kan voorwaarden verbinden aan 
een besluit tot het verlenen van een herstelperiode. 
In dat geval blijft de opleiding nog steeds geaccredi-
teerd. Dit wordt niet gewijzigd met dit wetsvoorstel.” 
Feitelijk gaat het hier om “een andere benaming voor 
de herstelperiode”.9

3. Betere balans tussen verantwoording en verbetering
De bijlage met verbeterpunten die niet de basiskwa-
liteit raken, wordt niet ingediend bij de NVAO, om te 
zorgen “dat de kans (wordt) verkleind dat gespreks-
partners namens de opleiding zich belemmerd voelen 
om in openheid te spreken over punten van de oplei-
ding die mogelijk verbetering behoeven en om mee 
te denken over gewenste veranderingen.” Het is de 
vraag of van deze verandering het beoogde effect uit 
zal gaan, omdat verbeterpunten hoe dan ook de vraag 
naar de accreditatiewaardigheid zullen oproepen. 
Dat geldt des te meer omdat “deze bijlage wel door 
de instelling zelf openbaar gemaakt moet worden 
conform de normen die de European Standards and 
Guidelines stellen voor rapportage.”
 
4. Geen overlap in kwaliteitscriteria
“Dit houdt in dat bij de BOB [beperkte opleidingsbe-
oordeling, PC] geen beoordeling plaatsvindt van het 
gevoerde personeelsbeleid, maar dat deze beperkt 

wordt tot een beoordeling van de kwaliteit van het 
docententeam. Bij de ITK wordt de beoordeling 
beperkt tot het personeelsbeleid.”10 Deze aanscherping 
lijkt mij geen grote verandering.

5. Meer eigenaarschap voor de onderwijsgemeenschap
Deze verandering uit zich in een bijdrage van studen-
ten aan de zelfevaluatie (voorheen in het accreditatie-
kader aangeduid als «kritische reflectie»), die als uit-
gangspunt dient bij de visitatie van de opleiding. “Op 
het instellingsbestuur rust de inspanningsverplich-
ting om alle studenten die bij de betreffende opleiding 
ingeschreven zijn in de gelegenheid te stellen tot het 
tijdig leveren van een bijdrage.”

Verder zullen studentenorganisaties samen met een 
of meer instellingen gaan starten met een experi-
ment om ervaring op te doen met de wijze waarop 
een studentenpanel het beste kan functioneren in het 
accreditatiestelsel. Het doel van het studentenpanel 
is bredere input van studenten te verwerven die het 
visitatiepanel kan gebruiken voor het gesprek tussen 
peers, bij de beoordeling van de kwaliteit van het 
onderwijs en bij het formuleren van aanbevelingen 
voor verbetering en ontwikkeling. Hoewel de prak-
tische invulling van deze veranderingen nog wat 
inspanning zal kosten, lijken ook deze veranderingen 
niet erg ingrijpend. 

Zorgpunt: onafhankelijkheid
Aan deze vijf verbetermaatregelen uit de memorie van 
toelichting is tijdens de parlementaire behandeling bij 
nota van wijziging nog een element toegevoegd met 
als doelstelling de onafhankelijkheid van de panels 
te bevorderen. In het Nederlandse accreditatiestelsel 
wordt de keurmeester betaald door de gekeurde. Dan 
is er een risico dat het oordeel gekleurd wordt door 
financiële belangen. In het Tussenbericht over de 
kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel van 
november 2017 ging de Inspectie in op de spanning 
tussen marktwerking en onafhankelijkheid.11 “Voor-
alsnog heeft de inspectie niet de indruk dat er ten 
onrechte oordelen ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn gegeven. 
Het is wel gewenst dat er een vorm van controle komt 
om de mogelijke effecten van marktwerking in goede 
banen te leiden.” De Inspectie noemt daarvoor enkele 
mogelijkheden, waaronder de suggestie om secreta-
rissen onder te brengen bij de NVAO. Deze gedachte 
is niet overgenomen, maar andere aanbevelingen 
wel. Dat blijkt uit de reactie op het rapport12 waarin de 
minister aan de Tweede Kamer schrijft: 

De Wet accreditatie op maat biedt 
geen substantiële veranderingen 
ten opzichte van de huidige  
toestand
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“De aanbeveling om in het licht van de onafhankelijk-
heid scherpere eisen te stellen aan zowel de secretaris 
als de panelsamenstelling neem ik ter harte. Het begrip 
onafhankelijkheid zal preciezer worden ingevuld dan 
voorheen, (…). Zo zullen leden van een visitatiepanel 
niet in dienst mogen zijn van een evaluatiebureau dat 
tegelijkertijd diensten verleent aan de betreffende oplei-
ding. Ook de NVAO onderschrijft dit uitgangspunt. Dit 
begrip van onafhankelijkheid zal ik met de NVAO nader 
uitwerken en vastleggen zodat de onafhankelijkheid van 
de visitatiepanels meer dan nu goed is geborgd.” 

Dat heeft ertoe geleid dat bij nota van wijzigingen van 
2 februari 2018 de onafhankelijkheid van de secretaris 
in het wetsvoorstel is voorgeschreven.13 En dat in het 
accreditatiekader de bepaling opgenomen zal worden 
dat personen die in dienst zijn van een evaluatie-
bureau dat tegelijkertijd diensten verleent aan de 
opleiding die gevisiteerd wordt, geen lid kunnen zijn 
van het visitatiepanel.

In het nieuwe artikel 5.3 Whw staat nu dat de NVAO in 
het accreditatiekader ook de uitwerking opneemt van 
de wijze waarop de onafhankelijkheid en deskundig-
heid van de secretaris wordt geborgd. Daarnaast staat 
in artikel 5.2 juncto artikel 5.14 dat de NVAO de taak 
heeft om niet alleen in te stemmen met de panelleden 
maar ook met de secretaris die een instellingsbestuur 
voorstelt dan wel deze af te wijzen op grond van (een 
gebrek aan) onafhankelijkheid en deskundigheid. Een 
secretaris kan door middel van een certificaat van de 
NVAO maar ook op een andere manier aantonen te 
voldoen aan de voorschriften voor onafhankelijkheid 
en deskundigheid in het accreditatiekader. 

Oordelen ‘goed’ en ‘excellent’ verdwijnen
Als gevolg van het amendement Bischop14 is in het 
nieuwe artikel 5.3, eerste lid, onderdeel e, alleen nog 
sprake van de oordelen ‘onvoldoende’ en ‘onvoldoen-
de’. De oordelen ‘goed’ en ‘excellent’ zijn geschrapt. In 
de adviezen over het accreditatiestelsel was aanbevo-
len om van gedifferentieerde oordelen af te stappen. 
“Met name het maken van onderscheid tussen de 
oordelen voldoende en goed blijkt lastig, zeker in een 
systeem van peer review. Accreditatie dient ervoor 
inzichtelijk te maken of al dan niet voldaan is aan de 
wettelijke voorwaarden voor basiskwaliteit, wat tot 
uitdrukking gebracht wordt in de oordelen voldoende 
en onvoldoende.”

Ongewijzigd: de volkomen cyclus eis
Rond accreditatie speelt sinds jaar en dag een kwestie 
die aangeduid wordt als de volkomen cyclus eis en die 
ook in Accreditatie op maat aan de orde komt. 

De toetreding tot het Nederlandse stelsel van hoger 
onderwijs is voor nieuwe instellingen een zware 
opgave. De beoordeling van de eerste opleiding die 
wordt verzorgd door een rechtspersoon die geaccredi-
teerde opleidingen wil verzorgen, vindt plaats op basis 
van het volledige curriculum van de opleiding waarop 
de aanvraag betrekking heeft. De opleiding moet ten 
tijde van de aanvraag ten minste één maal recent in 
Nederland zijn verzorgd en er moeten studenten zijn 
afgestudeerd. Dit wordt wel aangeduid als de volko-
men cyclus eis.

In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State15 is de volkomen 
cyclus eis met succes ter discussie gesteld. De NVAO 
wees een aanvraag toets nieuwe opleiding af, omdat 
de opleiding nog niet volledig was verzorgd. De Afde-
ling volgde deze uitleg van de NVAO niet en achtte het 
beroep van de aanvrager gegrond. Volgens de Afdeling 
is uit de Whw niet af te leiden dat de wetgever een 
volkomen cyclus eis stelt: 

Het ter zitting door de NVAO ingenomen standpunt dat 
artikel 5a.10a, vierde lid, van de WHW, net als artikel 
5a.10a, tweede lid, alleen van toepassing zou zijn op de 
gevallen waarin een toets nieuwe opleiding is verleend 
aan een instelling of rechtspersoon die wel al geaccre-
diteerde opleidingen verzorgt, blijkt noch uit het vierde 
of het vijfde lid van artikel 5a.10a van de WHW, noch uit 
de geschiedenis van de totstandkoming van die bepa-
lingen. Gelet hierop moet het ervoor worden gehouden 
dat het vierde lid ook van toepassing is op rechtsperso-
nen die een aanvraag toets nieuwe opleiding hebben 
ingediend en (nog) geen geaccrediteerde opleidingen 
verzorgen. Dat in die gevallen een ‘volkomen cyclus-eis’ 
zou gelden, valt hiermee niet te verenigen.16

Naar aanleiding van deze uitspraak besluit de minis-
ter niet om de volkomen cyclus eis af te schaffen. 
Integendeel: in Accreditatie op maat wordt de wet 
“gerepareerd”, om zodoende de volkomen cyclus eis 
te handhaven. In artikel 5.3 is opgenomen dat in het 
accreditatiekader de zogenaamde volkomen cyclus 
eis wordt uitgewerkt. De Raad van State reageert als 
volgt op het wetsvoorstel:

Met de aanpassing wordt expliciet vastgelegd dat de 
desbetreffende bepalingen over de reguliere toets 
nieuwe opleiding alleen betrekking hebben op instel-
lingen die reeds deel uitmaken van het WHW-bestel (de 
bekostigde instellingen en rpho’s)[rechtspersonen voor 
hoger onderwijs: onbekostigde hbo-instellingen, PC]. 
De Afdeling wijst erop dat het voorstel bestaande 
bekostigde instellingen en rpho’s bevoordeelt ten 
opzichte van nieuwkomers, omdat in het eerste geval 

De kwaliteit van het accreditatie-
stelsel en het vertrouwen dat  
daarin gesteld kan worden, berust 
op de betrouwbaarheid van de  
actoren
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wordt volstaan met een papieren toets van de voorge-
nomen opleiding aangevuld met een beoordeling na 
drie jaar van het gerealiseerde niveau, terwijl voor de 
nieuwkomers als voorwaarde voor accreditatie geldt 
dat de gehele opleiding ten minste eenmaal recent 
in Nederland is verzorgd en heeft geleid tot afgestu-
deerden. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien 
waarom de mogelijke nadelige gevolgen van het in 
eerste instantie enkel op papier beoordelen van de door 
een nieuwkomer aangeboden nieuwe opleiding niet 
kunnen worden ondervangen door een tussentijdse 
beoordeling van het vervolgens feitelijk gegeven onder-
wijs in te bouwen. Gelet op het voorgaande adviseert 
de Afdeling het voorstel aan te passen.17

De regering past het voorstel inderdaad aan, maar 
schrapt de volkomen cyclus eis niet. De reactie op het 
advies van de Raad van State luidt: “Conform de sug-
gestie van de Afdeling is in de artikelsgewijze toelich-
ting op artikel 5.3 verduidelijkt waarom niet volstaan 
kan worden met een tussentijdse beoordeling van het 
feitelijke onderwijs als de opleiding nog niet in zijn 
geheel is verzorgd in Nederland en heeft geleid tot 
afgestudeerden.”18 Hiermee wordt de volkomen cyclus 
eis feitelijk “gerepareerd” en blijft de door de Raad 
van State geconstateerde bevoordeling van zittende 
partijen voortbestaan. 

Besluit experiment instellingsaccreditatie met 
lichtere opleidingsaccreditatie19

Naast de wet Accreditatie op maat is in januari 2018 
een pilot gestart met instellingsaccreditatie met een 
lichtere toets op opleidingsniveau. Deze pilot is in een 
experimenteerbesluit, een algemene maatregel van 
bestuur geregeld.

Onderscheid experiment instellingsaccredita-
tie en instellingstoets kwaliteitszorg
Dit experiment met instellingsaccreditatie moet 
onderscheiden worden van de bestaande “instellings-
toets kwaliteitszorg”20, ook wel aangeduid als ITK. Ook 
al beschikt een instelling over een positief besluit ITK, 
dan nog moeten de afzonderlijke opleidingen worden 
geaccrediteerd. In dat geval beperken de visitatiecom-
missies zich tot een beoordeling van niet instellings-
brede aspecten van kwaliteit van de opleiding. Dat 
zijn: het beoogde eindniveau, inhoud en opzet van het 
onderwijsprogramma, deugdelijkheid van toetsing en 
examinering, kwaliteit en kwantiteit van het perso-
neel, en opleidingsspecifieke voorzieningen.21 Niet 
beoordeeld hoeft te worden: het personeelsbeleid, de 
instellingsbrede voorzieningen en de opzet en organi-
satie van de interne kwaliteitszorg. Deze aspecten zijn 
immers al beoordeeld in het kader van de instellings-
toets kwaliteitszorg. 

De Inspectie heeft het functioneren van de ITK onder-
zocht en kwam tot de conclusie dat de ervaringen met 

de eerste zes ITK’s in de tweede ronde positief zijn.  
“De ITK wordt als zeer stimulerend ervaren, ook voor 
de kwaliteitscultuur.”22 

Experiment instellingsaccreditatie23

Het experiment instellingsaccreditatie met lichtere 
opleidingsaccreditatie voorziet erin dat het voor maxi-
maal zes instellingen mogelijk wordt om ervaring 
op te doen met instellingsaccreditatie met lichtere 
opleidingsaccreditatie. Instellingen die tot het expe-
riment worden toegelaten krijgen instellingsaccre-
ditatie. Zij hoeven over een deel van hun accreditatie 
geen verantwoording meer af te leggen aan de NVAO. 
De instellingen bepalen welke opleidingen meedoen 
met het experiment. De instellingen hebben meer 
vrijheid bij het inrichten van het accreditatieproces 
en zijn niet aan het accreditatiekader gebonden bij 
de inrichting waar het gaat om standaarden onder-
wijsleeromgeving en toetsing en examinering. Wel 
moet het accreditatieproces voldoen aan de European 
Standards and Guidelines (ESG).24

In het experiment instellingsaccreditatie met lichtere 
opleidingsaccreditatie wil de regering instellingen, die 
hun kwaliteitszorg op orde hebben, het vertrouwen en 
de verantwoordelijkheid geven om – zonder betrok-
kenheid van de NVAO – de standaarden 2 en 3 op 
eigen wijze, rekening houdend met de ESG, in te rich-
ten. Dit vertrouwen c.q. eigenaarschap wordt gegeven 
als blijkt dat de kwaliteitszorg op instellingsniveau 
voldoet en gewaarborgd is. Meer eigenaarschap bij 
de instelling c.q. opleiding beleggen, al dan niet in de 
vorm van instellingsaccreditatie, sluit ook aan bij de 
internationale trend.”25

Om voor deelname in aanmerking te komen moeten 
de instellingen aan een aantal voorwaarden voldoen:

In het 
Nederlandse 
accreditatiestel-
sel wordt de 
keurmeester 
betaald door de 
gekeurde.
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1.   instemming van de medezeggenschap ten aanzien 
van deelname aan het experiment; 

2.  de instelling beschikt in principe over een instel-
lingstoets kwaliteitszorg26; 

3.   verbetercapaciteit verleden: geen negatief accredi-
tatiebesluit na herstelperiodes; 

4.  verbetercapaciteit toekomst: een visie op verbeter-
beleid.

Wat levert instellingsaccreditatie op?
Voor instellingen die in het bezit zijn van instellings-
accreditatie geldt dat de NVAO uitsluitend de stan-
daarden 1 en 4 beoordeelt. De beoordeling van deze 
standaarden wijzigt niet ten opzichte van de accredi-
tatie in het huidige stelsel. De deelnemende instelling 
heeft – desgewenst – meer regie op de planning van 
de visitaties van haar opleidingen en de samenstel-
ling van het visitatiepanel. De instelling bepaalt 
zelf welke panelleden zij benoemt. Daarvoor geldt 
uiteraard dat zij deskundig en onafhankelijk zijn en 
voldoen aan de eisen die in het accreditatiekader zijn 
opgenomen. De NVAO stemt, net als in de huidige situ-
atie, in met een panel ten behoeve van de aanvraag 
om accreditatie, indien zij zich ervan verzekerd heeft 
dat het panel onafhankelijk en deskundig is. Vervol-
gens wordt de wettelijke en in het accreditatiekader 
beschreven beoordelingsprocedure voor de beoorde-
ling van standaarden 1 en 4 gevolgd. Het visitatiepanel 
brengt op basis van de bevindingen ten aanzien van 
standaarden 1 en 4 een visitatierapport uit. Daarbij 
maakt zij gebruik van het accreditatiekader van de 
NVAO. De NVAO neemt haar besluit op basis van het 
visitatierapport van het panel.

Een onvoldoende op standaard 1 en/of 4 brengt 
consequenties met zich mee voor de accreditatie van 
een opleiding; een onvoldoende op standaard 1 (het 
beoogd eindniveau) leidt – evenals in het huidige 
regime het geval is – per definitie tot het verlies van 

accreditatie. Een te laag ambitieniveau geeft geen 
vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding. Voor 
bestaande opleidingen die onvoldoende scoren op 
standaard 4 (gerealiseerd eindniveau) geldt dat de 
NVAO-beoordeling zich dan alsnog uitstrekt tot alle 
vier standaarden van de beperkte opleidingsbeoorde-
ling. 

De beoordeling van standaarden 2 en 3 van bestaande 
opleidingen is de volledige verantwoordelijkheid 
van de instelling. De instelling krijgt binnen de ESG 
alle ruimte om het visitatieproces voor standaard 2 
en 3 op een wijze in te richten die zij passend acht. 
De ESG zijn leidend en niet het accreditatiekader. 
Die ruimte komt verder tot uitdrukking in de keuze 
voor de samenstelling van de peers. Het panel dient 
te bestaan uit externe deskundige peers waaronder 
ten minste één studentlid. Internationaal bezien is 
het gebruikelijk dat het panel bestaat uit ten minste 
drie externe leden, waaronder een studentlid. In het 
experiment wordt voor de standaarden 2 en 3, wat 
betreft het aantal panelleden, aangesloten bij datgene 
wat internationaal gangbaar is. De instelling legt de 
keuze voor de panelleden niet voor aan de NVAO; zij 
draagt er zelf zorg voor dat de leden onafhankelijk en 
deskundig zijn.

Duur en evaluatie
Het experiment begint op 1 september 2018 en eindigt 
op 30 september 2024. In 2022 start de evaluatie 
van het experiment. Op basis van de uitkomst van 
de evaluatie zijn er in principe drie opties mogelijk: 
verlenging, verankering in de wet of beëindiging van 
het experiment.
De aspecten die in elk geval worden onderzocht zijn: 
a) de kwaliteitscultuur binnen de deelnemende instel-
ling, b) het eigenaarschap van studenten en docenten, 
en c) de doelmatigheid van instellingsaccreditatie 
met lichtere opleidingsaccreditatie.

Lauwe ontvangst
Een eerder voorstel van toenmalig minister Busse-
maker ging verder dan het huidige experiment, maar 
kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het 
huidige experiment biedt ruimte voor zes instellin-
gen. De NVAO beoordeelt de opleidingen nog steeds 
op de standaarden 1 en 4. Universiteiten verloren hun 
belangstelling voor het experiment, omdat er te wei-
nig zou veranderen.27 Volgens een bericht van Stich-
ting HBO-i zouden de Hogeschool van Amsterdam, de 
Hogeschool der Kunsten De Haag en de LOI meedoen 
aan het experiment.28 

Conclusie
Zoals hierboven geschetst bevat de Wet accreditatie 
op maat geen substantiële veranderingen ten opzichte 
van de huidige toestand. De volkomen cyclus eis die 

Visitatie en 
accredita-
tie waren 
verworden tot 
een bureaucra-
tisch juridisch 
proces.
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volgens de Raad van State zittende partijen onterecht 
bevoordeelt ten opzichte van nieuwkomers, is door 
middel van Accreditatie op maat juist “gerepareerd” en 
stevig in de Whw verankerd. Het experiment instel-
lingsaccreditatie is een proef met een nieuwe variant 
die wellicht een plaats verwerft in het accreditatie-
stelsel. Bij de start lijkt er onder de instellingen echter 
weinig enthousiasme voor te bestaan. 

Opmerkelijk is dat een van de veel gehoorde punten 
van zorg bij het huidige accreditatiestelsel nauwelijks 
aan bod komt bij de nieuwe wet noch bij het experi-
ment besluit. Louw verwoordde destijds al de kritiek 
dat visitatie en accreditatie waren “verworden tot een 
bureaucratisch juridisch proces waarin onderdeeltje 
voor onderdeeltje van het accreditatiekader wordt 
afgevinkt ten koste van de inhoud.”29 

Louw vervolgde zijn kritiek: “Bovendien is de ver-
beterfunctie van de visitatie in belangrijke mate uit 
het zicht verdwenen. Instellingen passen wel op de 
zwakke punten van een opleiding in het kader van de 
zelfstudie te etaleren. De visitatiecommissies passen 
wel op zichtbaar voor de NVAO aan te geven op welke 
punten de opleiding moet worden verbeterd en als zij 
dat doen, moeten zij nauwkeurig letten op de door hen 
gebruikte formuleringen opdat de NVAO de verbeter-
punten niet als tekortkomingen opvat.”

Op dit laatste punt heeft de wetgever een poging 
gedaan om de verbeterfunctie te versterken door te 
bepalen dat de verbeterpunten niet aan de NVAO mee-
gestuurd hoeft te worden. Omdat de verbeterpunten 
toch door de instelling zelf openbaar gemaakt moet 
worden op grond van EGS-bepalingen, verwacht ik 
ook op dit punt geen doorbraak.

Het risico dat de VBI30 de oren laat hangen naar de 
opdrachtgever en het oordeel daardoor laat beïn-
vloeden is met de aanpassingen van Accreditatie op 
maat niet weggenomen. Dat accreditatie op maat de 
onafhankelijkheid van de secretaris aanscherpt, kan 
niet wegnemen dat de instelling de VBI nu eenmaal 
betaalt voor de beoordeling van de opleiding en dat 
die verhouding het risico met zich meebrengt dat een 
VBI commerciële belangen mee laat wegen in het 
oordeel. Dat is nu eenmaal een uitgangspunt van het 
Nederlandse accreditatiestelsel. Ook de aanpassing 
van het accreditatiekader dat leden van een visitatie-
panel niet in dienst mogen zijn van een evaluatiebu-
reau dat tegelijkertijd diensten verleent aan de betref-
fende opleiding, verandert niets aan dat uitgangspunt. 
VBI’s zullen hier zelf een rechte koers moeten varen 
en de NVAO zal daarop toe moeten zien. Accreditatie 
op maat verandert die verhouding niet. De kwaliteit 
van het accreditatiestelsel en het vertrouwen dat 
daarin gesteld kan worden, berust op de betrouwbaar-
heid van de actoren. De wet biedt slechts het kader. 
Ook daar verandert Accreditatie op maat niets aan. 
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Actuele
wetgeving

Wet accreditatie op maat
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 juni 
2018 als hamerstuk afgedaan. In het Staatsblad 2018, 
nr. 209 is de Wet accreditatie op maat gepubliceerd. 

Wijziging WHW verlaagd wettelijk collegegeld
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 
na stemming bij zitten en opstaan met algemene 
stemmen aangenomen. Tijdens het debat over het 
wetsvoorstel is een viertal moties ingediend waarvan 
er twee zijn aangenomen. In de eerste motie wordt 
de regering verzocht in de toelichting op toekomstig 
voor te hangen algemene maatregelen van bestuur 
met betrekking tot collegegeld te streven naar op 
onderzoek gebaseerde argumentaties. De tweede 
motie betreft een verzoek aan de regering om de ver-
deling van het voor deze maatregel beschikbare bud-
get opnieuw te bezien, indien bij de evaluatie blijkt 
dat de compensatie per instelling niet toereikend is 
en er daarbij naar te streven dat alle instellingen bud-
getneutraal de halvering van het wettelijk collegegeld 
kunnen invoeren. In het Staatblad 2018, nr. 225 is deze 
wetswijziging gepubliceerd. Het volledige wetsvoor-
stel is inwerking getreden. In Staatsblad 2018, nr. 227 
is het Koninklijk Besluit hiertoe gepubliceerd.

Wijziging regeling financiën hoger onderwijs
In de Staatscourant 2018, nr. 31665, is een wijziging 
van de Regeling financiën hoger onderwijs gepubli-
ceerd. De aanpassingen hangen samen met de eerste 
herberekening van de rijksbijdrage 2018 in overeen-
stemming met de eerste suppletoire begroting van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Ook wordt het collegegeld voor het studie-
jaar 2019–2020 vastgesteld. Het volledig wettelijk 
collegegeld en maximumbedrag gedeeltelijk wettelijk 
collegegeld wordt afgerond € 2.078. Het minimumbe-
drag gedeeltelijk wettelijk collegegeld wordt afgerond 
€ 1.237.

Wijziging regeling titulatuur hoger onderwijs
In de Staatscourant 2018, nr. 32838, is een wijziging 
van de Regeling titulatuur hoger onderwijs gepubli-
ceerd die per 1 september 2018 in werking is getreden. 
In 2017 heeft in de sector economie van het hoger 
beroepsonderwijs een conversie plaatsgevonden 
waarbij opleidingen zijn samengevoegd om de trans-
parantie van het aanbod te borgen. Als onderdeel 
van deze conversie zijn er aanvragen gedaan voor 
gewijzigde graadtoevoegingen bij opleidingen. Aan 
het Nuffic is advies gevraagd voordat de graadtoevoe-
gingen per opleiding in de sector economie door de 
minister van OCW zijn vastgesteld. Het Nuffic heeft 
hierbij getoetst of de beoogde wijzigingen passend 
zijn in het licht van de internationale herkenbaar-
heid. Referentiekader van het Nuffic hierbij is het 
Verenigd Koninkrijk, dat een Angelsaksisch systeem 
heeft, en Duitsland dat net als Nederland een binair 
hoger onderwijsstelsel kent. In deze wijzigingsrege-
ling zijn de graadtoevoegingen voor de opleidingen in 
de economische sector in de referentielijst vastge-
legd. 

Wijziging diverse algemene maatregelen van 
bestuur
In de Staatsblad 2018, nr. 174, is een besluit tot 
wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, het 
Besluit experiment vraagfinanciering hoger onder-
wijs en het Besluit experimenten flexibel hoger 
onderwijs gepubliceerd. Deze Besluiten worden tech-
nisch aangepast in verband met de Wet invoering 
associate degree-opleiding. Door deze wetswijziging 
is de associate degree-opleiding een zelfstandige 
opleiding binnen het Nederlandse hoger onderwijs 
geworden. Daarnaast is in het Uitvoeringsbesluit 
WHW 2008 vastgelegd welke regels voor de associate 
degree-opleiding gelden als het gaat om het col-
legegeld en de bekostiging. Het Uitvoeringsbesluit 
WHW 2008 wordt daarnaast aangepast vanwege het 
feit dat het Regeerakkoord aandacht besteed aan het 
beoefenen van topsport. Onderdeel van de voorgeno-
men maatregelen is dat er meer ruimte moet komen 
voor topsporttalenten om onderwijs en topsport te 
combineren. Met dit wijzigingsbesluit wordt mogelijk 
gemaakt dat een instelling ook topsport aanmerkt als 
persoonlijke omstandigheid waarmee rekening wordt 
gehouden bij het afgeven van een bindend studiead-
vies.

Door Lisette Flohil-Griep
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Wijziging regeling financiën hoger onderwijs
In de Staatscourant 2018, nr. 36407, is een wijzigings-
regeling van de Regeling studiefinanciering 2000 in 
verband met de uitbreiding van de tabel Verwante 
opleidingen kopopleidingen 2018 gepubliceerd. De 
hbo-kopopleiding biedt hbo- en wo-vakbachelor stu-
denten de mogelijkheid om in één jaar een tweede-
graads onderwijsbevoegdheid te behalen. De student 
heeft voor deze kopopleiding recht op een extra jaar 
studiefinanciering. De verwantschapstabel die is 
opgenomen als bijlage bij de Regeling studiefinancie-
ring 2000 geeft een opsomming van de combinaties 
van vooropleidingen en lerarenopleidingen waarvoor 
een jaar extra recht bestaat op studiefinanciering. De 
uitbreiding heeft betrekking op de combinaties van 
vooropleiding en de opleiding leidend tot de bevoegd-
heid Leraar Technisch Beroepsonderwijs (richting 
Informatietechnologie). 

Wijziging subsidieregeling doorstroom mbo-
hbo
In de Staatscourant 2018, 40478, is een wijziging van 
de Regeling doorstroom mbo – hbo gepubliceerd. 
Deze regeling voorziet erin dat per 3 september 2018 
een derde (extra) ronde van de regeling doorstroom 
mbo-hbo wordt opengesteld. Besloten is deze ronde 
gerichter in te zetten op het verbeteren van de door-
stroom van mbo naar het hbo in het domein en/of de 
sector economie. Subsidieaanvragen die hierin voor-
zien krijgen voorrang. Belangrijkste reden is hiervoor 
is de hoge uitval van studenten met een mbo-econo-
mie achtergrond in het hbo en hbo-studenten in de 
economische sector. Over de gehele linie presteren 
hbo-studenten met een economische mbo-achter-
grond slechter op het hbo; het maakt niet uit in welke 
hbo-sector zij instromen. Doel van deze regeling is 
om kennis op te doen over de wijze waarop de uitval 
in deze sector (en breder) kan worden teruggedron-
gen.

Wijziging regeling aanmelding en toelating 
hoger onderwijs
In de Staatscourant 2018, nr. 48830 is een wijziging 
van de Regeling aanmelding en toelating hoger 
onderwijs onder andere in verband met de invoering 
van de associate degree-opleiding gepubliceerd.
De onderhavige wijziging van de Regeling aanmel-
ding en toelating hoger onderwijs (hierna: Rege-
ling) heeft in eerste plaats betrekking op bijlage A 
(Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van 
het wetenschappelijk onderwijs) en bijlage B (Nadere 
vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger 
beroepsonderwijs) van de Regeling in verband met 
de wijziging van de nadere vooropleidingseisen van 
bestaande opleidingen in het hoger beroepsonder-
wijs (hierna: hbo) en het wetenschappelijk onderwijs 
(hierna: wo) en de toevoeging van nadere vooroplei-
dingseisen van nieuwe opleidingen in het hbo en wo. 
In de tweede plaats is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt drietal wijzigingen door te voeren, waarvan 
twee wijzigingen de selectie en plaatsing bij opleidin-
gen met een capaciteitsbeperking betreffen en een 
derde wijziging betreft bijlage D (Opleidingen waar-
voor aanvullende eisen gelden vanwege beroeps-
profiel). Tot slot zijn enkele technische reparaties en 
verbeteringen in de artikelen aangebracht.
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-   Het toelichtend commentaar geeft inzicht in de systematiek en de inhoud van de WHW 

en gaat in op de sleutelbepalingen. Het stipt de wetswijzigingen na 2003 aan, besteedt 
aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen en aan het regeerakkoord Rutte III.

-   De uitgebreide ‘intelligente’ index achterin brengt u met een enkel trefwoord naar de 
wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische opleiding of ervaring met de WHW; 
ook als uw trefwoord niet in de wet zelf voorkomt.
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