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Voorwoord

Sietze Looijenga
Eind januari ontving de redactie een mail van Sietze
Looijenga. Hij stuurde ons daarin zijn conceptartikel
over de bijdrage van vakevaluaties aan de kwaliteit van
het onderwijs. Daarbij schreef hij ons het volgende: “Ik
beschouw het stukje nog niet als helemaal af. De grote
lijn zit er volgens mij duidelijk in, maar het stukje kan
nog een goede redactieslag gebruiken en de interne
samenhang kan ook nog verbeterd worden. Ik scherp
het graag nog verder aan en kan dan ook het commentaar verwerken dat jullie ongetwijfeld zullen hebben.
Dat kan ik snel doen.”
In die wetenschap zijn we het stuk met veel belangstelling gaan lezen. En al snel kwamen we erachter
dat Sietze veel te bescheiden was geweest met zijn
genoemde voorbehouden. Het concept kende namelijk
al een sterk samenhangend betoog en redactioneel
hoefde er echt niet zo gek veel meer te gebeuren. De
redactie liet hem dat dan ook direct weten. Zijn reactie
was als volgt: “Dank voor je snelle en positieve reactie.
Ik ben altijd erg kritisch over mijn eigen teksten, het is
plezierig om te horen dat anderen er anders over denken”. Kritisch, vooral ook op jezelf, zoals het een directeur van een instelling voor kwaliteit(zorg) betaamt.
Op 30 januari stuurde hij zijn definitieve artikel. Nog
mooier geworden! Maar dan het bizarre bericht, twee
dagen later. Sietze Looijenga is plotseling overleden
aan de gevolgen van een hersenbloeding. Mijn eerste
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reactie in een splitsecond: zijn er mogelijk meer Sietze
Looijenga’s? Maar dat is natuurlijk vragen naar de
bekende weg. Het gaat hier gewoon om dezelfde Sietze
die slechts twee dagen ervoor een prachtig artikel
opleverde. Het is moeilijk te bevatten.
Ik kende Sietze niet persoonlijk maar natuurlijk wel
als directeur van de QANU. En van de mensen die dat
kunnen weten, hoorde ik over zijn vriendelijkheid, integriteit, bevlogenheid en deskundigheid. Wat een gemis
moet dit zijn voor al die mensen. Voor zijn collega’s,
maar vooral ook voor zijn directe familie en andere
naasten.
We zijn zeer dankbaar dat we de bijdrage van Sietze
aan deze editie van HO-management mochten ontvangen en plaatsen. Het artikel is beslist een eyeopener.
We hopen dat Sietze’s visie op kwaliteitszorg in het
algemeen, en in het bijzonder op vakevaluaties zoals
verwoord in dit mooie stuk, nog veel navolging zal gaan
krijgen…
Marcel de Haas,
hoofdredacteur
www.homanagement.nl
ho-management@sdu.nl
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Kwaliteit

Over de bijdrage van vakevaluaties aan de
kwaliteit van het onderwijs

Ontwikkeling en
verbetering
Kunnen vakevaluaties bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs? Nut en functie van de evaluaties zouden opnieuw gedefinieerd
moeten. Evaluaties moeten sterker worden gericht op ontwikkeling en
verbetering en minder op verantwoording en controle; het eigenaarschap
daarvan zou in sterker mate moeten komen te liggen bij docenten en
studenten.
Door Sietze Looijenga†

E

r bestaat geen algemene aanvaarde definitie van kwaliteit (en zeker niet van de
kwaliteit van onderwijs) die op grote schaal wordt toegepast. De omschrijving
in Van Dale Online (“de mate waarin iets goed is”) lijkt goed aan te sluiten bij de
intuïtie van velen, maar is tegelijkertijd niet erg concreet of specifiek en biedt
weinig aanknopingspunten voor een onderzoek naar de kwaliteit van iets (van onderwijs
bijvoorbeeld). We moeten dus nader specificeren of operationaliseren wat we verstaan
onder ‘kwaliteit’ en meer in het bijzonder ‘kwaliteit van onderwijs’.

Sietze Looijenga (1963-2019) was directeur
van evaluatiebureau QANU. Kort na het
schrijven van dit artikel is hij onverwacht
overleden. Met zijn overlijden laat Sietze
een grote leegte achter. QANU zal hem
missen als vriendelijk, toegewijd en
kundig collega, als betrokken directeur
met hart voor de organisatie en haar
medewerkers en als onovertroffen kenner
van het kwaliteitszorgsysteem in het
hoger onderwijs. Als u op dit artikel wilt
reageren, kan dat via support@qanu.nl.
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Kwaliteit volgens de NVAO
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de organisatie die door de overheid is aangewezen om de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland te bewaken,
hanteert het concept ‘basiskwaliteit’ en definieert dat als “de kwaliteit die in internationaal
perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een associate degree-, bachelor- of
masteropleiding binnen het hoger onderwijs”.1 Deze definitie heeft betrekking op opleidingen als geheel, niet op onderdelen van curricula van opleidingen, van vakken dus. Ook
deze definitie sluit goed aan op het gevoel of de intuïtie van verreweg de meeste betrok-
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kenen, maar is nogal algemeen geformuleerd en niet
onmiddellijk te hanteren of te operationaliseren.
De NVAO heeft standaarden en beslisregels gedefinieerd
die gezamenlijk een uitspraak mogelijk maken over de
kwaliteit van een opleiding. De standaarden zijn nogal
breed, ze omvatten elk meerdere aspecten van opleidingen. Het uiteindelijke oordeel over de kwaliteit van
een opleiding doet door de beslisregels van de NVAO
soms wat gekunsteld aan, het is geen holistisch oordeel
dat recht doet aan de intuïtie of het gevoel van betrokkenen, maar een geconstrueerd oordeel, opgebouwd uit
oordelen voor de standaarden. Het recente afschaffen
van de gedifferentieerde oordelen2 illustreert hoe lastig
het is om een genuanceerde uitspraak te doen over de
kwaliteit van een opleiding: de belangrijkste reden voor
het afschaffen is dat het voor een panel dat een visitatie
uitvoert niet goed mogelijk is om de verschillen tussen
de oordelen ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’ overtuigend
te onderbouwen.
De NVAO kiest in haar beoordelingskader (in navolging
van de WHW, de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, die op dit punt weer de European
Standards and Guidelines, oftewel de ESG volgt) voor de
methode van ‘peer review’: dat is “de beste methode om
de kwaliteit vast te stellen. De beoordelingen worden
uitgevoerd vanuit een werkwijze en houding die past bij
collegiale toetsing”.3 Peer review, waarbij deskundigen
een soort van collegiale toetsing uitvoeren waarvoor termen als ‘timmermansoog’ of ‘door de oogharen’ worden
gebruikt, is geen objectieve beoordelingsmethode, maar
een intersubjectieve. De uitkomsten van peer review zijn
niet per definitie betrouwbaar en reproduceerbaar. De
oordelen van een panel zijn niet altijd goed navolgbaar
en inzichtelijk, wat kan leiden tot vervelende discussies
met opleidingen, vooral wanneer die oordelen negatief
of kritisch zijn.

Meer beoordelingen van de kwaliteit
De NVAO is niet de enige partij die uitspraken doet over
de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het weekblad Elsevier, de Keuzegidsen en de Nationale Studenten Enquête
(NSE) doen ook jaarlijks verslag van het onderzoek dat
zij op hun manier doen naar de kwaliteit van het onderwijs. Zij hebben hun eigen methodes om de kwaliteit
van een opleiding te bepalen. In sommige gevallen passen zij ook een vorm van peer review toe, in andere leunen zij zwaar op het oordeel van studenten. De verschillende methodes leiden niet altijd tot hetzelfde resultaat:
er kunnen behoorlijke verschillen bestaan tussen de
oordelen over de kwaliteit van een en dezelfde opleiding.
Het is niet uitgesloten dat een opleiding in bijvoorbeeld
de Keuzegids duidelijk hoger wordt beoordeeld dan in
een visitatie.

De kwaliteit verbeterd?
Wanneer het al lastig is om een betrouwbare uitspraak
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te doen over de kwaliteit van een opleiding, ligt het
voor de hand dat het ook lastig is om te bepalen of en
wanneer die kwaliteit verbeterd is. Tot op heden kon een
opleiding die in een visitatie als ‘goed’ beoordeeld was
en in de vorige visitatie als ‘voldoende’ stellen dat haar
kwaliteit verbeterd was. Deze redenering is zeker niet in
alle gevallen geldig.
De gedifferentieerde eindoordelen voor opleidingen zijn
pas ingevoerd in het beoordelingskader van november
2011, daarvoor werden opleidingen als geheel beoordeeld
op basis van een tweepuntsschaal. De NVAO heeft in
het kader van een van de meer recente aanpassingen van haar beoordelingskader de ‘definities’ van de
beoordelingsschalen iets verruimd, dat kan ook een
eventueel verschil verklaren tussen de eindoordelen in
twee opeenvolgende visitaties. De ene commissie is net
iets kritischer dan de andere, ook dat kan zo’n verschil
verklaren.

De waarde van beoordelingen
De bovenstaande overwegingen maken duidelijk dat
uitspraken over de kwaliteit van een opleiding en over
de verbetering van die kwaliteit in ieder geval met de
nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.
Het is niet goed mogelijk om harde, absolute uitspraken
over de kwaliteit van opleidingen te doen die tegen elke
vorm van kritiek bestand zijn.
Dat wil overigens geenszins zeggen dat bijvoorbeeld
visitaties zinloos zijn of niet als basis voor accreditatiebesluiten dienst kunnen doen. Een groot voordeel van
peer review is dat vakgenoten een goed gevoel voor de
kwaliteit van een opleiding hebben en op een intuïtieve
manier snel sterke punten én verbeterpunten op het
spoor komen. Peers hebben snel in de gaten of een
opleiding aan de maat is of niet, of ze dus in aanmerking komt voor heraccreditatie. Zij kunnen, met andere
woorden, goed onderscheid maken tussen ‘onvoldoende’
en ‘voldoende’. Zij vinden het vervolgens vaak wel lastig
om hun oordelen op een betrouwbare, inzichtelijke en
navolgbare manier te onderbouwen. Hier zijn termen
als ‘het timmermansoog’ of ‘door de oogharen kijken’
inderdaad op hun plaats: het uitgangspunt van peer
review is dat een oordeel wordt aanvaard omdat het
gegeven is door peers in wie een opleiding vertrouwen
kan hebben, niet omdat er geen speld tussen te krijgen
is. De methode van peer review is dus geschikt als basis
voor een besluit over heraccreditatie, maar minder
geschikt voor een ISO-achtige manier van beoordelen
die precieze, gedetailleerde en betrouwbare uitspraken
over kwaliteit mogelijk maakt. De principiële keuze voor
peer review maakt het afschaffen van gedifferentieerde
oordelen eigenlijk logisch en noodzakelijk.

Vakevaluaties
De beoordelingen waarnaar hierboven verwezen wordt,
hebben stuk voor stuk betrekking op opleidingen, en niet
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op vakken, onderdelen van een curriculum. De kwaliteit
van de vakken wordt ook ‘gemeten’, maar meestal niet
met behulp van peer review, maar op basis van evaluaties. De ‘klassieke’ evaluatie is een enquête die door
studenten wordt ingevuld. Het formulier dat daarvoor
wordt gebruikt omvat in het algemeen een lijst met
meerkeuzevragen en enige ruimte voor studenten om
iets toe te voegen aan hun antwoorden op de vragen. De
vragen op het formulier hebben betrekking op verschillende aspecten van een vak: op vakspecifieke inhoudelijke aspecten (de inhoud van een vak, de gebruikte
literatuur), op vakoverstijgende inhoudelijke aspecten
(de plaats van een vak binnen het curriculum, de manier
waarop leerlijnen van een opleiding in een vak aan de
orde komen), op de docenten die het vak verzorgen en
op operationele aspecten. In de meeste gevallen wordt
studenten gevraagd om per aspect een oordeel te geven
dat hun waardering of tevredenheid uitdrukt.

Het is niet goed mogelijk om harde,
absolute uitspraken over de
kwaliteit van opleidingen te doen
die tegen elke vorm van kritiek
bestand zijn
Is het mogelijk om op basis van de uitkomsten van
vakevaluaties uitspraken te doen over de kwaliteit van
dat vak? De evaluaties leveren een nogal versnipperd
beeld op omdat er daarin allerlei verschillende aspecten
van het vak aan bod komen. Wanneer het formulier studenten vraagt om een oordeel over het vak als geheel te
geven, kan dat cijfer wel gezien worden als een indicatie
van de kwaliteit van het vak als geheel.

Wederom: de kwaliteit verbeterd?
Het lijkt op basis van zulke traditionele evaluaties in
ieder geval mogelijk om uitspraken te doen over de
verbetering van de kwaliteit van aspecten van een vak.
Wanneer de score voor een kwaliteitsaspect wordt vergeleken met de score voor datzelfde aspect een jaar eerder, is eenvoudig vast te stellen of er een verschil bestaat
tussen die scores. Is die score hoger, dan is de kwaliteit
van dat aspect verbeterd, zo lijkt het. Maar eigenlijk is
zo’n vergelijking alleen betrouwbaar wanneer het vak
twee keer in dezelfde vorm en onder dezelfde omstandigheden is gegeven, en dat zal in de praktijk zelden het
geval zijn.
Wanneer naar alle aspecten van een vak wordt gekeken,
is zo’n vergelijking alweer veel lastiger. Het is niet goed
mogelijk om uit de evaluatie van alle deelaspecten een
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soort van eindoordeel voor het vak af te leiden, om de
scores voor alle aspecten bij elkaar op te tellen en die
totaalscores met elkaar te vergelijken. Op die manier
worden er appels met peren vergeleken. Een serieuze
vergelijking vraagt om een weging van de verschillende
kwaliteitsaspecten ten opzichte van elkaar, om het
aanbrengen van een soort rangorde, en het is erg lastig
om een weging op te stellen waarover overeenstemming bestaat. Dit is natuurlijk anders wanneer het vak
als geheel ook beoordeeld wordt. Maar ook dan is het
niet zomaar mogelijk om scores uit opeenvolgende jaren
met elkaar te vergelijken. De betrouwbaarheid van zo’n
vergelijking is dus ook in dit geval beperkt.

Zorgenkindje
Er is de laatste tijd veel discussie binnen het hoger
onderwijs over nut en noodzaak van vakevaluaties,
mede naar aanleiding van een onderzoek van het Hoger
Onderwijs Persbureau (HOP) onder docenten over
docentevaluaties, die vaak onderdeel zijn van vakevaluaties. Meerdere universiteitsbladen rapporteerden
uitgebreid over evaluaties binnen hun instelling en
het oordeel van docenten, medewerkers en studenten
daarover. “Die evaluaties zijn een zorgenkindje”, schreef
bijvoorbeeld de Groningse UK.4 “De bestaande manier
van evalueren zet beslist niet aan tot meer kwaliteit”,
citeert AdValvas, het universiteitsblad van de Vrije
Universiteit Amsterdam, hoogleraar Paola Gori Giorgi,
verbonden aan diezelfde Vrije Universiteit.5 Toch is de
conclusie van de meeste publicaties dat evaluaties niet
moeten worden afgeschaft, maar dat ze op een andere
manier moeten worden ingericht en uitgevoerd. Maar op
welke manier?
In de vele recente publicaties over vakevaluaties worden
allerlei nadelen vermeld van zulke klassieke evaluaties,
van de manier waarop die evaluaties worden afgenomen of van de manier waarop de uitkomsten van
die evaluaties in de praktijk van de opleiding worden
gebruikt.6 Zo kunnen studenten uit frustratie over hun
eigen presteren negatieve opmerkingen maken over de
docent die het vak gegeven heeft. Het moment waarop
een evaluatie afgenomen wordt (na de laatste bijeenkomst of na het tentamen) heeft effect op de uitkomsten
van de evaluatie. De evaluaties meten de waardering
of tevredenheid van een vak, maar niet de kwaliteit. De
evaluaties sluiten niet goed aan op het vak, omdat er een
standaardformulier wordt gebruikt dat vragen bevat die
niet van toepassing zijn op het vak. Wanneer studenten
het formulier online kunnen invullen, is de respons vaak
te laag. De uitkomsten van een evaluatie zijn in veel
gevallen niet eenduidig, omdat een probleem dat uit
een evaluatie naar voren komt op meerdere manieren
verklaard kan worden. De uitkomsten van de evaluaties
kennen geen mogelijkheid om door te vragen en op die
manier meer inzicht in de aanleiding of achtergrond van
een probleem te krijgen. Et cetera, et cetera.
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De nadelen wegnemen
Hoe kunnen evaluaties op zo’n manier worden aangepast dat de genoemde nadelen verdwijnen?
Een van de maatregelen die op veel plaatsen is genomen, is het aanpassen van de vragenlijsten die de basis
voor de evaluaties vormen. Opleidingen (of soms individuele docenten) krijgen de mogelijkheid om vragen
te schrappen, aan te passen of toe te voegen. Zulke aangepaste vragenlijsten komen tegemoet aan een aantal
bezwaren, maar zeker niet aan alle.
Een andere maatregel is het organiseren van evaluaties
die een andere vorm hebben dan de traditionele, op
een vragenlijst gebaseerde evaluaties. Veel opleidingen
(docenten) organiseren naast of in plaats van de klassieke evaluaties bijvoorbeeld focusgroepen of responsgroepen, bijeenkomsten met groepjes studenten die een
vak hebben gevolgd. In zulke bijeenkomsten worden
studenten ondervraagd over hun ervaringen met een
vak, over wat zij de sterke kanten en verbeterpunten van
het vak vonden, welke maatregelen genomen zouden
kunnen worden om het vak te verbeteren. Deze vorm
van evalueren lijkt tegemoet te komen aan een groter
deel van de bezwaren. Een nadeel ervan is dat de benodigde tijdsinvestering relatief groot is.
Het lijkt niet goed mogelijk om evaluaties te ontwikkelen die tegemoetkomen aan alle nadelen. Wellicht is de
gewenste verbetering niet te realiseren door evaluaties
aan te passen of door nieuwe vormen te introduceren,
maar moeten we op een meer fundamentele manier
kijken naar nut en functie van evaluaties.
Het lijkt er soms op dat vakevaluaties een doel op zich
zijn geworden, dat ze zoveel aandacht krijgen dat het
niet meer duidelijk is dat ze feitelijk niet meer dan een
middel zijn, een instrument dat een rol speelt in een
systeem van interne kwaliteitszorg, waarvan meer
instrumenten deel uitmaken. Nut en functie van evaluaties moeten dan gezocht worden in hun plaats binnen
dat systeem van kwaliteitszorg, in hun bijdrage aan
de systematische verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Evaluaties maken in de PDCA-cyclus deel uit
van de check-fase, de fase waarin wordt nagegaan of de
maatregelen die in de plan-fase zijn opgesteld en in de
do-fase zijn uitgevoerd, zijn gerealiseerd. Op basis van
de uitkomst van de checks besluit een opleiding actie te
ondernemen in de act-fase. Die actie kan weer leiden tot
nieuwe maatregelen en dan begint de cyclus dus weer
opnieuw.

Verantwoorden en verbeteren
Net als visitaties hebben vakevaluaties ook twee mogelijke functies. Ze kunnen primair gericht zijn op verantwoording en controle en ze kunnen vooral in het teken
staan van verbetering en ontwikkeling. Veel instellingen
zijn ontevreden over de balans tussen verantwoording
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en ontwikkeling bij visitaties. Ze vinden het onterecht
dat hun opleidingen nog steeds worden geacht verantwoording af te leggen voor wat zij doen en laten, ze
vinden dat die opleidingen op basis van hun prestaties
in het verleden meer vertrouwen verdienen en dat zij
zich meer zouden moeten kunnen richten op hun ontwikkeling en de verdere verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs dat zij verzorgen. In visitaties komt mede
daardoor steeds meer nadruk te liggen op het eigenaarschap van docenten en studenten. Opleidingen krijgen
meer mogelijkheden om een visitatie in te richten op
basis van hun eigen ideeën en voorkeuren.
De klassieke vakevaluaties zijn relatief sterk gericht
op verantwoording en controle en veel minder op
verbetering en ontwikkeling. Er wordt veel informatie
verzameld over vakken die wordt gebruikt als basis voor
maatregelen. Wanneer een aspect van een vak door
studenten als onvoldoende (dat wil zeggen, als lager
dan een vooraf bepaalde norm) wordt beoordeeld, moet
dat aspect worden verbeterd. De uitkomsten van de
evaluatie geven echter in het algemeen geen duidelijke
richting voor zo’n verbetermaatregel aan.
Docenten en studenten zullen zich niet snel eigenaar
van vakevaluaties voelen wanneer die gebruik maken
van standaardformulieren waarin docenten zich maar
ten dele herkennen en die voor hen bedreigend kunnen
zijn, en die op studenten overkomen als niet erg inspirerende en motiverende lijsten van vragen die niet voor
hen zijn opgesteld en die hen niet de gelegenheid bieden
om hun oordeel toe te lichten of te motiveren. Docenten
die kritisch beoordeeld worden, zullen zich afvragen
waarop het oordeel precies gebaseerd is en of het terecht
is. Ze hebben meestal niet de mogelijkheid om het
gesprek met studenten aan te gaan. Ze zullen vinden
dat de aanpak niet echt blijk geeft van vertrouwen in
hun inhoudelijke expertise en hun professionaliteit als
docent. Waarom moeten zij door elke groep studenten
aan wie zij les geven opnieuw worden beoordeeld?
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De algehele evaluatiemoeheid die lijkt te heersen zou
heel goed rechtstreeks gerelateerd kunnen zijn aan dit
gebrek aan eigenaarschap.

Leren van ervaringen met visitaties
Het is interessant om na te gaan of opleidingen bij de
inrichting en vormgeving van vakevaluaties kunnen
leren van hun ervaringen met visitaties, of zij de vakevaluaties sterker op verbetering en ontwikkeling kunnen
richten, of zij docenten en studenten in veel sterkere
mate eigenaar van de evaluaties kunnen maken. Deze
benadering kan de relevantie van vakevaluaties en de
betrokkenheid van docenten en studenten bij die evaluaties vergroten en daarmee de kwaliteitscultuur van een
opleiding versterken.
Zo’n aanpak vereist wel een andere kijk op nut en functie van vakevaluaties. Die zullen dan niet meer zo sterk
gericht zijn op het op een systematische manier verzamelen van gegevens met betrekking tot de tevredenheid
en de waardering van studenten, maar veel meer op het
identificeren en analyseren van verbeterpunten en op
het opstellen van maatregelen die die verbeterpunten
kunnen verhelpen. Vakevaluaties zijn in deze visie meer
kwalitatief en inhoudelijk dan kwantitatief georiënteerd.
Ze zouden het mogelijk moeten maken om verbeterpunten diepgaander te analyseren en om maatregelen te
formuleren die beter aansluiten op de verbeterpunten.
Het ligt niet voor de hand dat evaluaties dan de vorm
hebben van enquêtes op basis van een formulier met
standaardvragen. Ook een formulier met een aangepaste vragenlijst ligt minder voor de hand.

Gesprekken met studenten
Het voeren van gestructureerde gesprekken met relatief
kleine groepen studenten lijkt een veel betere vorm: studenten kunnen in zo’n setting hun oordeel uitspreken,
toelichten en motiveren en ze kunnen actief meedenken over manieren om verbeteringen te realiseren. De
respons, het aantal studenten dat deelneemt aan de
evaluatie, speelt in deze benadering geen rol meer: het
gaat om de kwaliteit van de inbreng van studenten, niet
om het aantal studenten dat input levert. Studenten hebben geen mogelijkheid om anoniem kritiek op docenten
te leveren die ongefundeerd en soms zelfs beledigend of
kwetsend is. De groep studenten die deelneemt is wellicht minder representatief voor de studentenpopulatie
als geheel, maar de vraag is of dat erg is. De groepen studenten waarmee een visitatiepanel tijdens een bezoek
spreekt zijn ook klein en bestaan meestal uit gemotiveerde studenten die goed ingevoerd zijn in het reilen en
zeilen van een opleiding. De gesprekken met studenten
tijdens een visitatie zijn in het algemeen kwalitatief en
inhoudelijk van aard en leveren nuttige informatie op
die een panel goed kan gebruiken voor zijn beoordeling
van de opleiding.
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Er zijn verschillende varianten voor de gesprekken met
studenten denkbaar: de gesprekken kunnen georganiseerd en geleid worden door de docent, maar ook
door een studievereniging of door studenten zelf. De
onderwerpen kunnen vooraf bepaald worden of vrij
worden gelaten. Cruciaal is wel dat het gesprek leidt tot
een inhoudelijke analyse, tot de identificatie van een
aantal verbeterpunten en tot een gemotiveerd voorstel
voor maatregelen om die verbeteringen te realiseren.
Op deze manier vormen vakevaluaties een veel sterker
geïntegreerd onderdeel van het systeem van kwaliteitszorg van een opleiding. Ze dragen daarmee eigenlijk
qualitate qua bij aan het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs, want dat is precies het wezenskenmerk
van een goed functioneren systeem van kwaliteitszorg.

Conclusie
Vakevaluaties leveren in potentie een belangrijke
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs (en van
de verbetering van die kwaliteit). Ze lijken het meest
effectief te zijn wanneer ze een geïntegreerd onderdeel
vormen van een gestructureerd systeem van interne
kwaliteitszorg. De bezwaren die bestaan tegen klassieke evaluaties (enquêtes op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten) kunnen in ieder geval voor een
aanzienlijk deel worden weggenomen wanneer nut en
functie van evaluaties sterker worden bekeken vanuit
het perspectief van zo’n systeem. Bij het vormgeven van
evaluaties kunnen opleidingen zich laten inspireren
door ervaringen met visitaties, waarin de nadruk in
steeds sterkere mate komt te liggen op verbetering en
ontwikkeling en minder op verantwoording en controle
en waarin gestreefd wordt naar het versterken van het
eigenaarschap van docenten en studenten. Gestructureerde gesprekken met studenten lijken een goede vorm
voor evaluaties die echt gericht zijn op het opstellen van
maatregelen die moeten leiden tot verdere verbetering
van de kwaliteit van een vak.
Noten
1

NVAO, Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs
Nederland, september 2018, p. 22.

2

Een van de gevolgen van de wet Accreditatie op maat is dat de
beoordelingsschalen voor visitaties van opleidingen worden aangepast: van een vierpuntsschaal (onvoldoende – voldoende – goed
– excellent) naar een tweepuntsschaal (voldoet – voldoet niet) met
als toevoeging ‘voldoet ten dele’.

3

Idem, p. 5.

4

www.ukrant.nl/magazine/vakevaluaties-zijn-een-zorgenkindje,
gedateerd 5 maart 2018, geraadpleegd op 29 januari 2019.

5

www.advalvas.vu.nl/nieuws/hebben-die-vakevaluaties-wel-nut,
gedateerd 29 maart 2018, geraadpleegd op 29 januari 2019.

6

Zie onder meer www.delta.tudelft.nl/article/vakevaluaties-tuaf-en-toe-grof-maar-niet-alarmerend, gedateerd 17 oktober 2018,
geraadpleegd op 29 januari 2019.
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Column

Wanneer cijfers voor zich spreken
Kerstvakantie. Eindelijk tijd voor vakliteratuur. Kinderen op stil dus, en Netflix aan. Dit jaar viel de keuze op
The Vietnam War, een kleine duizend minuten Amerikaanse ontluisterende kwaliteitstelevisie. Gezellig
is anders tijdens de feestdagen maar een IMDB-score
van 9.1 is bij ons thuis einde discussie.

The Vietnam War neemt je mee naar de oorlog die
zoveel meer was dan een gewapend conflict in Azië.
De Vietnamoorlog was een microkosmos, zo wordt
bij herhaling gesteld. Alles wat speelde, speelde in
Vietnam. Dat maakt deze documentaire verplichte
kost voor zo’n beetje iedereen. Internationale politieke
verhoudingen je ding? Geïnteresseerd in hoe sociaaleconomische verschillen en racisme doorwerken?
Benieuwd hoe je families kunt verscheuren? Gordijnen dicht en kijken maar.
Als organisatiekundige sloeg ik vooral aan op de
verhaallijn die een inkijkje geeft in de besluitvorming rond het dossier Vietnam. The Vietnam War is
vooral ontluisterend omdat niemand, echt niemand
van Amerikaanse zijde leek te geloven in een goede
afloop. Van meet af aan! Maar ja, wie keert dan het
Communistische Gevaar? Maar ja, we zijn er nu toch
al met wat militair adviseurs. Maar ja, gezichtsverlies
als we ons na wat tegenslagen zouden terugtrekken.
Maar ja, presidentsverkiezingen, et cetera. De Vietnamoorlog ontvouwt zich in deze documentaire als een
opeenstapeling van grote en kleine rampzalige keuzes
die zichzelf leken te nemen – niemand die ze wilde,
en toch bleven ze komen.

Klinkt redelijk, maar met redelijkheid win je geen
oorlogen. Vietnam werd de oorlog waarin zachte winsten niet meetelden om de eenvoudige reden dat je ze
niet kunt tellen. Progressie en meetbaarheid werden
synoniemen. Een wrange omkering van de logica,
aldus een van de betrokkenen: omdat we het belangrijke niet konden kwantificeren, zijn we het kwantificeerbare belangrijk gaan maken. Het resultaat: blinde
focus op holle cijfers (de beruchte ‘body count’), een
mathematisch vertrouwen in het aanstaande (maar
immer uitblijvende) ‘omslagpunt’ naar de eindoverwinning, en de onvermijdelijke vervalsing van data
om de honger naar lichtpunten te stillen (geëxecuteerde bejaarden en zuigelingen aanmerken als
vijandelijke strijders). In Vietnam spraken de cijfers
spraken voor zichzelf, maar vooral in de zin dat ze
compleet losgezongen raakten van de situatie waarvan ze verslag zouden moeten doen. Hoopgevende
cijfers, olie op het oorlogsvuur, tot het verdrietige eind.
Iets om van te leren? Jazeker. Maar gaan we het ook
doen? “We will not make the same old mistakes”,
bezwoer Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur
Henry Kissinger in 1969, “we will make our own”.

Jacco van Uden,
lector Change Management aan De Haagse
Hogeschool en zelfstandig organisatieadviseur.

Hoe kan dat toch, vraag je je ook hier weer af. Hoe kan
het toch dat ‘iets’, in dit geval een oorlog, z’n eigen
momentum ontwikkelt en een ontstopbare machine
lijkt te worden? The Vietnam War suggereert dat cijfers en statistieken hierin een kwalijke rol spelen.
Wil je een oorlog kunnen uitleggen, dan moet je
hoopgevende resultaten kunnen overleggen. Maar
hoe maak je duidelijk dat het de goede kant op gaat?
Zoals dat gaat met oorlog op vreemde bodem moesten
de Amerikanen het hebben van ‘zachte’ indicatoren.
In de woorden van President Lyndon B. Johnson: “the
ultimate victory will depend on the hearts and minds
of the people who actually live out there”.
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Hogeronderwijsinstellingen zijn inmiddels allemaal of bijna allemaal actief op
het terrein van Open en online onderwijs1. Maar is de kwaliteit en het niveau
van dit type onderwijs wel gewaarborgd? In dit artikel wordt uiteengezet op
welke wijze de Technische Universiteit Delft (TUD) duiding heeft gegeven aan
het groeiend portfolio aan online onderwijsproducten, welke kwaliteitszorg van
toepassing is en hoe wordt omgegaan met nieuwe toepassingen van de open
en online onderwijsproducten.
Door Marinke Sussenbach en Ernst ten Heuvelhof

E

r zijn meerdere ontwikkelingen die ervoor pleiten
meer aandacht te schenken aan de kwaliteitszorg
voor open en online onderwijs. In de eerste plaats:
de schaal waarop met open en online onderwijsproducten wordt geëxperimenteerd door ook ‘reguliere’
hogeronderwijsinstellingen2 groeit sterk. Ten tweede:
er is een beweging gaande op de onderwijsmarkt. De
grenzen vervagen tussen instellingen die zich met name
richten op initieel en zij die zich meer op professioneel
en post-initieel onderwijs richten. Die markt lijkt zich
ook uit te breiden met partijen die van oudsher niet op
onderwijs gericht zijn zoals Microsoft3, Google4 en Amazon5. De instellingen voor professioneel onderwijs en de
nieuwkomers hebben andere kwaliteitszorgsystemen
dan de traditionele reguliere instellingen. Een derde ontwikkeling is dat met de opkomst van de MOOC-platforms
ook een woud aan nieuwe online onderwijsproducten is
gelanceerd met wisselende omvang, kwaliteit, inhoud,
niveau en maatschappelijk impact. Sommige producten leiden tot toegang tot en vrijstelling in het hoger
onderwijs zoals de micromaster van MIT op het terrein
van Supply Chain Management6. Je struikelt haast over
de nieuwe termen, denk bijvoorbeeld aan nanodegrees
van Udacity, in-depth programs en online degrees van

Futurelearn en micromasters of PCP’s van edX.
Dit leidt vanzelfsprekend tot vragen over hoe deze te
waarderen in relatie tot het regulier onderwijs en wat de
kwaliteit is van dit type onderwijsproduct.
Het uiterlijk en de organisatie van de online programma’s doen niet of nauwelijks meer denken aan het traditionele on campus onderwijs. Als online onderwijs zo
anders is, werkt de reguliere kwaliteitszorg dan nog wel?
Of is online onderwijs zo anders, dat ook de kwaliteitszorg heel anders moet worden georganiseerd?
Er is behoefte aan duiding van het open en online onderwijs. Voor het regulier onderwijs zijn nationale en internationale geaccepteerde standaarden van toepassing.
Voor de aparte online onderwijsproducten is hier nog
geen sprake van, aangezien deze veelal niet ingebed zijn
in de reguliere onderwijsprogramma’s. Natuurlijk zijn er
de afgelopen jaren instrumenten ontwikkeld waaronder
E-xcellence7 wat onder meer de instelling kan benutten om de interne kwaliteitszorg voor open en online
onderwijs te organiseren.
En dan zijn er nog de meer hybride vormen waarbij het
online onderwijs zich mengt met het reguliere onderwijs. Dat roept de vraag op aan welke eisen het moet
voldoen en willen we zelf dat het moet voldoen?
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Het beoordelingskader van de NVAO geeft wel een eerste kader als online onderwijs onderdeel uitmaakt van
een regulier bachelor- of masterprogramma. Dit kader
heeft een open karakter en biedt hiermee ook onderdak aan online onderwijs (NVAO-notitie Verkenning
MOOCs en online hoger onderwijs, 2014). Belangrijk
hierbij is dat de onderwijsvorm (online, blended8 of
klassikaal) niet leidend is, maar de samenhang tussen
de vormen van onderwijs en hoe die tot de gestelde
eindtermen leiden en hoe vervolgens in de interne en
externe kwaliteitszorg (expertise panel opleidingsbeoordeling bijv.) hier aandacht voor wordt gevraagd.
Misschien ten overvloede, maar niet de vorm van het
onderwijs bepaalt de kwaliteitszorg en de verantwoording maar het type onderwijs (bachelor-, masteropleidingen, post-initieel, professioneel onderwijs) en
omvang zijn hierbij leidend.

Onderwijsportfolio TU Delft
De TUD verzorgt momenteel voor bijna 25.000 studenten een onderwijsportfolio op het terrein van science,
design en engineering. In het initiële reguliere onderwijs worden 16 bacheloropleidingen en 35 masters
verzorgd, waarvan twee geaccrediteerde post-initiële
programma’s. Daarnaast heeft de TUD sinds de start
in 2013 een groeiend open en online portfolio voor
een diverse doelgroep. Het open en online onderwijs
kent drie categorieën: 1) MOOC’s 2) academisch MSc
onderwijs en 3) professioneel onderwijs, zie het overzicht voor de aantallen. Misschien ten overvloede: de
inschrijvingen bij MOOCs worden geteld als iedereen
die zich op een x moment heeft ingeschreven. Hiermee
wordt dus niet gemeten of de ingeschreven student de
MOOC succesvol afrondt, slechts onderdelen doorloopt
of niet of nauwelijks iets doet. Sinds de start zijn 40.600
certificaten afgegeven (1,85%). Deze studenten hebben
de MOOC dus in ieder geval afgerond. Hiernaast is er
nog een groep, ongeveer net zo groot, die de MOOC
ook heeft afgerond maar geen behoefte heeft aan een
certificaat (zie tabel 1).

Uitgangspunten van het portfolio open en
online onderwijs
Dit groeiende portfolio vergrootte de noodzaak voor het
formuleren van een set van uitgangspunten voor dit
type onderwijs. Bovendien moest bepaald worden hoe
kwaliteitszorg werd georganiseerd.
1. Online onderwijs maakt integraal onderdeel uit van
de visie op onderwijs. Doel van de inzet op open en
online onderwijs is onze kennis en ons onderwijs
met de wereld te delen en tegelijkertijd de kwaliteit van ons regulier onderwijs te verbeteren. In de
recent verschenen visie op onderwijs9 bevestigen
we dat online niet weg te denken is in het onderwijs
en dat we komende jaren een nieuwe visie op de
campus van de toekomst zullen moeten formuleren
waarin deze twee verschillende vormen van onderwijs samenkomen.
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Aantal cursussen
Inschrijvingen

MOOCs

Academisch MSc
onderwijs

Professioneel
onderwijs

95 MOOCs
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29

Totaal vanaf 2013
2,2 mln van 1,4
mln leerders

Totaal vanaf 20152016 425 gemiddeld 10 per run.

Totaal vanaf 2013
2067 gemiddeld
24 per run.

2. Inhoud van open en online onderwijs is afgeleid
van het regulier portfolio. De bron van het open
en online onderwijs is het regulier bachelor- en
masteronderwijs, het onderzoek en valorisatie. Dat
betekent dat er geen open en online onderwijs wordt
ontwikkeld dat niet voortkomt uit deze bronnen.
3. Eigenaarschap open en online onderwijs ligt bij
faculteiten. Bij de ontwikkeling van dit onderwijs is
gekozen voor een aanpak die past bij de wijze waarop ‘regulier’ onderwijs wordt ontwikkeld, namelijk
van onderop geïnitieerd door docenten en wetenschappers en ondersteund vanuit de Extension
School. De Extension School omvat al het open en
online onderwijs van de TUD. De Extension School
heeft zelf geen wetenschappelijke staf wat vorm
geeft aan het principe dat de reguliere faculteiten
eigenaar zijn van het onderwijs, ook van het online
onderwijs. Dit om ook te voorkomen dat dit loszingt
van het reguliere onderwijs.
4. Kwaliteitszorg van het online onderwijs is geïntegreerd in het regulier onderwijs. Ook bij het verlenen
van de instellingstoets kwaliteitszorg in 2017 is dit
specifiek geadresseerd in zowel de zelfevaluatie als
tijdens de visitatie10. Dus de kwaliteitszorg die van
toepassing is op het reguliere onderwijs en onderzoek werkt door in het open en online onderwijs,
wat natuurlijk sterk bepalend is voor het niveau en
de kwaliteit van dit onderwijs. Daar waar de relatie
minder direct aanwezig is met het onderwijsprogramma of omdat het bijvoorbeeld een afgeleide van
een onderzoeksprogramma is, vindt aanvullende
evaluatie en monitoring plaats.
5. De kwaliteitscontrole voor (online) onderwijs is
intensiever naarmate de maatschappelijk impact
groter is. Een online academische cursus of een professionele cursus heeft een groter civiel effect dan
een ID verified certificaat van een MOOC en verlangt
daarmee een meer uitgebreide set van checks.
6. Hergebruik. Het open en online onderwijs wordt zo
veel mogelijk hergebruikt in het reguliere BSc en
Masteronderwijs. Dat kan volledig online zijn of in
blended vorm. Daarmee valt het integraal in de kwaliteitszorg van het reguliere onderwijs. Daarbij wordt
dan ook gekeken naar samenhang en noodzakelijke
expertise bij de opleidingsbeoordeling ten aanzien
van blended of online onderwijs.
7. Pedagogisch model voor open en online onderwijs.
De ontwikkeling van de cursussen is gebaseerd op
Online Learning Experience (OLE)11, een model dat
uitgaat van studentgericht- leren. Dit draagt bij aan
een systematische en consistente ontwikkeling van
het online onderwijs. We maken hierbij gebruik van

Tabel 1

11

verschillende gezamenlijke onderwijsprincipes. Zie
hieronder de verschillende stappen die standaard bij
elke cursus worden doorlopen.

en hoe certificering plaatsvindt. Aan onderwijseenheden die onderdeel zijn van de regulier masterprogramma’s, worden EC’s verbonden. Om een duidelijk
onderscheid te maken met het regulier initiële
onderwijs worden aan professioneel onderwijs
andere studiepunten verbonden, te weten Continuing Education Units (CEUs).
Zie hieronder een nadere toelichting van deze uitgangspunten vertaald naar de drie categorieën van open en
online onderwijs.

Nieuwe toepassingen van bestaande vormen
van open en online onderwijs in het reguliere
onderwijs

OLE-model

Online onderwijsproducten

8. Adviesorgaan. Om de kwaliteit van het professioneel onderwijs te kunnen borgen heeft het TUD de
Certificeringscommissie voor Ontwerp- en Beroepsopleidingen (COB) aangesteld. Deze commissie
adviseert het CvB ten aanzien van nieuwe programma’s en ziet toe op de certificering van het niet
door de overheid bekostigd professioneel onderwijs.
Deze bestond al voor de start van het open en online
portfolio en richtte zich toentertijd op on campus
professioneel onderwijs en PD Engs. Dit is in 2015
verder uitgebreid naar open en online onderwijs.
9. Systeem van certificering, studiepunten en wijze
van tentaminering. Voor elk type online onderwijseenheid is gedefinieerd of toelatingseisen van
toepassing zijn, hoe de identiteit van de student is
geverifieerd of en hoeveel studiepunten hieraan
verbonden zijn, wat de wijze van tentaminering is

Academisch
online Master
cursus

Professioneel
onderwijs (cursus
als programma)

MOOC

Toelatingseisen

Ja conform eisen
voor een regulier
programma

Kan indien nodig
worden getoetst

Nee. Gewenste
voorkennis wordt
vermeld maar niet
vooraf getoetst.

Tentaminering

Reguliere
assessment onder
academische
condities

Assessment maar
niet onder academische condities

Kan sprake zijn
van assessment
maar niet onder
academische
condities

Evaluatie en
monitoring

Reguliere kwaliteitszorg masterprogramma

Aanvullend:
cursusevaluatie
(vooraf, gedurende
en achteraf)
Managementinformatie

Aanvullend: cursusevaluatie
(vooraf, gedurende
en achteraf)
Mangementinformatie

Studiepunten

EC

CEU’s

Geen

Verificatie identiteit student

Ja

Ja

Ja via edX

Ja, afgegeven
door TUD

Ja, afgegeven door
TUD Extension
school

Ja, afgegeven door
edX/DelftX met id
verified link.

NVAO

COB

Geen

Certificaat

Beoordelingskader accreditatie
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Het landschap in het online onderwijs staat niet stil en
is soms moeilijk bij te benen. Continu wordt bezien hoe
studenten nog beter kunnen worden voorzien, hoe de
ontwikkelde vormen nog beter kunnen worden benut en
de waarde kan worden vergroot. Twee ontwikkelingen
in het bijzonder zijn interessant vanuit het perspectief
van kwaliteitszorg. Een eerste ontwikkeling is dat open
en online onderwijs meer en meer gecombineerd wordt
met het reguliere onderwijs. Denk hierbij aan nieuwe
toepassingen waarbij open onderwijs wordt ingezet
als homologatievak, toegang tot regulier onderwijs of
als vrijstelling of erkenning in het regulier onderwijs.
Een tweede ontwikkeling is dat online onderwijs wordt
benut om een nieuwe impuls te geven aan life long
learning wat binnen de meeste researchuniversiteiten
onderontwikkeld was. Het gaat hierbij om online professionele programma’s. Hieronder werken wij deze nieuwe
toepassingen enigszins uit.
1. Selectie en voorbereiding op reguliere onderwijsprogramma’s. Bij de selectieprocedure van
de bachelor Aerospace Engineering12 wordt een
deel van de MOOC Introduction to Aeronautical
Engineering benut. De MOOC wordt ingezet zodat
studenten een goed beeld hebben van de inhoud van
programma. Het leidt niet tot toelating maar is een
van vereisten naast het doorlopen van een motivatie
en academische test. Een andere variant is bij de
masteropleiding Complex Systems Engineering and
Management waar een online linkage programma
moet worden doorlopen als de student niet direct
toelaatbaar is. Deze linkage programma’s hebben
een tweeledig doel. In de eerste plaats een potentiële student een indruk te geven van de inhoud
van het MSc programma. In de tweede plaats om
studenten op het juiste niveau te laten instromen en
de instroom te homologeren. Deze linkage programma’s zijn afgeleid van BSc programma’s die de
natuurlijke basis en instroombron voor de betreffende MSc vormen. De redenering is dat studenten
die zo’n MSc willen volgen, de kennis van deze BSc
vakken moeten beheersen. De kwaliteitszorg voor
deze BSc vakken werkt uiteraard door in dit aanbod.
2. Credits for MOOC’s vakken in alliantievorming13.
Studenten van de eigen en partneruniversiteiten
krijgen EC’s voor deze vakken na succesvolle afron-
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ding. De kwaliteitszorg is georganiseerd zoals de
TUD dat doet voor zijn exchangevakken. Net zoals
in de reguliere exchange heeft de TUD een aantal
instituten geselecteerd met wie studenten worden
uitgewisseld. Dit is een eerste kwaliteitsborging.
Daarnaast moet de examencommissie goedkeuring geven aan de student om de MOOC te volgen.
Verder voert de docent de noodzakelijke wijzigingen
door om er studiepunten aan te kunnen verbinden, waarmee de MOOC transformeert naar een
reguliere cursus. Dat betekent in alle gevallen een
tentamen dat onder reguliere tentamencondities
wordt afgenomen op de universiteit van de student.
Deze reguliere cursus wordt aangeboden aan eigen
studenten en studenten van partners, daarin wordt
geen onderscheid gemaakt. Bij de TUD wordt dit
alleen nog toegepast in de elective ruimte in de
reguliere onderwijsprogramma’s.
3. MicroMaster programma Solar Energy Engineering14 direct afgeleid van on campus mastervakken.
Dit zijn voor de TUD vier master courses aangeboden in MOOC vorm met exact dezelfde leerdoelen
als de on campus vakken. De student kan, na succesvolle afronding van een gesurveilleerd tentamen
per cursus en een mondeling tentamen aan het
einde van vier cursussen en na toelating tot het MSc
programma, vrijstelling vragen aan de examencommissie voor dezelfde MSc vakken waarop deze
cursussen waren gebaseerd.
Deze ontwikkelingen zijn kwantitatief, dat wil zeggen
gemeten naar het aantal deelnemende studenten, nog
maar zeer beperkt zeker als je het beziet in het licht van
de grote aantallen waar regelmatig over wordt gesproken
bij het open en online onderwijs. De redenen hiervoor
liggen voor de hand. De student moet standaard aan alle
toelatingsvereisten voldoen en er zijn de nodige checks.
Maar kwalitatief zijn deze ontwikkelingen wel degelijk
interessant omdat hiermee de brug is geslagen tussen
het reguliere onderwijs en het wat ‘vrijere’ open en online
onderwijs. Het is goed om de kwaliteitszorg rondom dit
soort ontwikkelingen goed te organiseren, niet alleen
vanuit kwaliteitsperspectief maar ook met het oog op
een mogelijke plotselinge versnelling van de groei.

wikkelingen zijn vooralsnog beperkt in omvang maar
zouden kunnen gaan groeien. Voor dit soort onderwijs
zou minimaal de traditionele hoge standaard van kwaliteitszorg van toepassing moeten zijn maar dit zou dan
zo vorm moeten krijgen, dat opschaling mogelijk is voor
het geval dat dit onderwijs in omvang gaat groeien.

Noten
1

Bij open en online onderwijs wordt uitgegaan van de definities
zoals uit het Begrippenkader Online Onderwijs van SURF en is een
afgeleide van die van Allen, I.A. & Seaman, J., 2014. ‘Grade Change.
Tracking Online Education in the United States’. Te vinden op:
www.onlinelearningsurvey.com/reports/gradechange.pdf
Blended onderwijs. Deze definitie komt oorspronkelijk van het
Sloan Consortium (tegenwoordig Online Learning Consortium) en
is in 2015 geactualiseerd, waarbij de huidige praktijk van blended
en online learning is uitgewerkt in 7 categorieën (http://onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/).

2

Afkomstig uit verkenning wet- en regelgeving open en online
onderwijs Sussenbach, Marinke , Hees et al, 2016, pagina 3, zie:
www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2016/
verkenning-wet-en-regelgeving-open-en-online-onderwijs.pdf)

3

www.edx.org/microsoft-professional-program-data-science

4

https://eu.udacity.com/course/google-analytics-nanodegree-

5

https://eu.udacity.com/course/natural-language-processing-nano-

-nd253
degree--nd892
6

http://news.mit.edu/2018/mitx-micromasters-adds-new-pathwaysadvance-access-masters-degrees-1001

7

De volledige naam van het instrument is E-xcellence: Quality Assessment for E-learning: a Benchmarking Approach. Het bestaat
uit 35 Benchmarking Statements met indicatoren en een handleiding, zie https://e-xcellencelabel.eadtu.eu/tools/manual

8

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online
onderwijs, waarbij 30% tot 80% van de leermaterialen, tools en diensten online beschikbaar zijn. Het doel is onderwijs te ontwikkelen
waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en
flexibel leren mogelijk te maken. Definitie conform het Begrippenkader Online Onderwijs van SURF (https://www.surf.nl/binaries/
content/assets/surf/nl/2015/begrippenkader-online-onderwijs15052015-def.pdf ) . Deze definitie komt oorspronkelijk van het
Sloan Consortium (tegenwoordig Online Learning Consortium) en
is in 2015 geactualiseerd, waarbij de huidige praktijk van blended
en online learning is uitgewerkt in 7 categorieën http://onlinelear-

Conclusies
Het TUD open en online onderwijs is afgeleid van het
reguliere onderwijs en, in mindere mate, van het reguliere onderzoek. Dit betekent dat de reguliere kwaliteitszorgsystemen die hun werking hebben in het reguliere
onderwijs en onderzoek, minimaal indirect, doorwerken
in het open en online onderwijs. Hiernaast is de kwaliteitszorg van het open en online onderwijs opgezet als
een proportioneel systeem afhankelijk van de maatschappelijke impact van het onderwijs. Naarmate het
civiel effect groter is, is de kwaliteitszorg strakker vormgegeven. Tot nu toe was het open en online onderwijs
duidelijk te scheiden van het reguliere onderwijs, maar
recent zijn er ontwikkelingen gestart die beide vormen
van onderwijs combineren en vermengen. Deze ont-

s d u u i tg ev e r s

ningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/
9

Vision on education, november 2017, pagina 12 https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Towards%20a%20new%20strategy/Vision%20on%20Education_web.
pdf

10 Self-evaluation report TU Delft, Maart 2017, o.m. pagina 9 en 25
11 Jorge, Nelson; Van Valkenburg, Willem; Dopper, Sofia (2016). The
TU Delft Online Learning Experience: From Theory to Practice in
Teixeira, Szucs and Mazar (2016). Conference Proceedings EDEN
2016 Annual Conference
12 www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/ae/bsc-aerospace-engineering/selectieprocedure/
13 www.tudelft.nl/studenten/onderwijs/virtual-exchange/
14 www.edx.org/micromasters/solar-energy-engineering
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Praktijkgericht
onderzoek

Praktijkgericht onderzoek in de praktijk

Samen leren en
innoveren
Praktijkgericht onderzoek is uitgegroeid tot een wezenlijke component van
de maatschappelijke opdracht van hogescholen. Eén van de lectoraten van
De Haagse Hogeschool is het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving binnen de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport.
dr. Sanne
de Vries is
lector Gezonde
Leefstijl in een
Stimulerende
Omgeving en
leading lector
van het Onderzoeksplatform
Kwaliteit van
Leven binnen
de Haagse
Hogeschool

Joris Hoeboer
is onderzoeker
aan de Haagse
Hogeschool

Door Joris Hoeboer en Sanne de Vries

D

e huidige jeugd groeit op in een tijd waarin
een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is.
Kinderen zitten te veel, bewegen te weinig
en nuttigen niet de aanbevolen hoeveelheid

groenten.
Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving (GLSO) van De Haagse Hogeschool wil hier
verandering in brengen door het bevorderen van een
gezonde leefstijl van jeugd (2-24 jaar) in de regio Haaglanden. Binnen twee onderzoekslijnen: de Gezonde
School van de Toekomst en de Gymzaal van de
Toekomst wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd,
gericht op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van innovatieve producten, programma’s en
diensten in de sociale, fysieke en digitale omgeving
die lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes
bevorderen.

Uitgangspunten en werkwijze
De Gymzaal van de Toekomst en de Gezonde School
van de Toekomst vormen een innovatieomgeving,
waarin interventies gericht op een gezonde leefstijl
ontwikkeld, onderzocht en gevalideerd worden.
Het streven is dat de beroepspraktijk, lokale organisaties en functionarissen intensief worden betrokken in
de verschillende deelprojecten, zoals scholen, gemeenten, buurt- en wijkcentra, bedrijfsleven, etc. en niet te
vergeten de eindgebruikers zelf. Daarbij moet sprake
zijn van samenwerking tussen beroepspraktijk, lectoren en hun kenniskring, docent-onderzoekers, andere
docenten en studenten van De Haagse Hogeschool op
microniveau en op meso- en macroniveau. Om dit te
verwezenlijken is een aantal uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten dienen steeds als maatstaf
voor de deelprojecten die binnen het lectoraat GLSO
worden uitgevoerd. De uitgangspunten zijn:
- praktijkgerichte, explorerende onderzoeksbenadering;
- vraag gestuurd vanuit de beroepspraktijk;
- inbedding van onderzoek in het onderwijs.

Praktijkgerichte, explorerende onderzoeksbenadering
Het lectoraat heeft één alles overstijgend vertrekpunt:
“praktijkgericht onderzoek”. In een visiedocument van
de Vereniging van Hogescholen definiëren Andries-
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sen et al. (2014) praktijkgericht onderzoek als volgt:
Onderzoek is het beantwoorden van vragen die leiden
tot relevante kennis (Andriessen et al., 2014, p. 30). Dit
vertrekpunt geeft sturing aan de plaats van onderzoek
binnen het hbo. De vraag is welke kennis en vaardigheden toekomstige professionals nodig hebben in de
praktijk. Om praktijkgericht onderzoek uit te voeren is
onderzoekend vermogen nodig. Onderzoekend vermogen bestaat uit drie componenten (Andriessen, 2016):
1. onderzoekende houding;
2. kennis uit onderzoek van anderen toepassen;
3. zelf onderzoek doen.

Onderzoekend vermogen
1. Onderzoekende houding
In de eerste plaats betekent onderzoekend vermogen het beschikken over een
onderzoekende houding. Voor de invulling van dit begrip kunnen we gebruik
maken van het werk van Van der Rijst en Van Driel (2009). Hij onderscheidt
zes aspecten aan een onderzoekende houding: kritisch zijn, willen begrijpen,
willen bereiken, willen delen, willen vernieuwen en willen weten.
2. Kennis uit onderzoek van anderen toepassen
De tweede component is het beschikken over het vermogen om bij het maken
van beroepsproducten gebruik te maken van de kennis van anderen. Dat

Om dit onderzoekende vermogen bij studenten en
docenten te ontwikkelen is binnen het lectoraat GLSO
gekozen om de onderzoeksprojecten explorerend te
benaderen. Het doel hiervan is om het onderzoekend
vermogen van de studenten en docenten te stimuleren
en zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. Explorerend
onderzoek heeft een aantal kenmerken die zeer goed
aansluiten bij de context van het hbo en het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen.
Een eerste kenmerk van explorerend onderzoek is dat
er gestart wordt vanuit de praktijk. Vervolgens vraagt
men zich af welke concepten het praktijkfenomeen
kunnen ondersteunen (Brohm & Jansen, 2010). Het
starten vanuit de praktijk creëert een onderzoekende
houding bij studenten, docenten en de beroepspraktijk omdat ze vanuit hun passie nieuwsgierig worden
gemaakt.
Een tweede kenmerk is dat binnen explorerend onderzoek zes fasen onderscheiden worden die niet lineair
doorlopen hoeven te worden. Het proces van een explorerend onderzoek wordt weergegeven in afbeelding 2.
De minder lineaire benadering van onderzoek maakt
het mogelijk om flexibel te zijn in de kansen die zich
tijdens het onderzoeksproces voordoen. Explorerend
onderzoek sluit vaak ook goed aan bij de beroepspraktijk omdat de praktijk zich veelal niet laat vangen in
een lineair proces.
Een derde kenmerk van explorerend onderzoek is dat
de focus tijdens het onderzoek nog kan verspringen.
Vanuit het onderwijs wordt studenten vaak gevraagd:
Wat ben je aan het onderzoeken en waarom? De

kunnen resultaten zijn van ander onderzoek of de praktijkkennis van professionals in de beroepspraktijk.
3. Zelf onderzoek doen
De derde component is het beschikken over het vermogen om zelf de onderzoekscyclus te doorlopen, die loopt van het formuleren van een vraag via het
verzamelen van data tot het geven van een antwoord. De data die verzameld
moeten worden, mogen daarbij ook uit secundaire bronnen of uit de literatuur
komen. Het gaat erom dat de student het principe van de rode draad die in de
onderzoekscyclus zit, begrijpt en kan hanteren.

antwoorden op deze vragen hoeven echter niet helder
te zijn vanaf de start van het onderzoek. In onderzoek
kunnen studenten samen met de beroepspraktijk
toegroeien naar de juiste focus. Het doel is om nieuwsgierig te blijven naar hetgeen je aan het onderzoeken
bent. Vaak wordt aan het eind van het onderzoek de
focus pas echt helder (Brohm & Jansen, 2010).

Vraag gestuurd vanuit de beroepspraktijk
De deelprojecten binnen de twee onderzoekslijnen
van het lectoraat GLSO zijn vraag gestuurd vanuit de
beroepspraktijk. Voorbeelden van vragen uit de praktijk
zijn: Hoe kunnen we het bewegingsonderwijs efficiënter, effectiever en motiverender maken? Hoe kunnen
we wijkbewoners van jong tot oud in beweging krijgen
en houden? In hoeverre en door wie worden outdoor fitnesslocaties gebruikt? Hoe kunnen we kinderen beter
leren bewegen? Hoe kunnen we het eetgedrag van

Afbeelding 2:
Fasen in explorerend onderzoek (Brohm &
Jansen, 2010)
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kinderen beïnvloeden in de schoolsetting? Hoe kunnen
we technologie op een waardevolle manier inzetten om
gezonde voedingskeuzes te ondersteunen?
Deze vragen leiden tot onderzoeken die gericht zijn op
de beroepspraktijk. Er wordt samengewerkt met onder
andere GGD Haaglanden, Stichting Haagse Scholen,
de gemeente Den Haag en bedrijven als Athletic Skills
Model BV en 2Basics. Vanuit deze organisaties zijn
meer dan 200 professionals direct betrokken bij verschillende fases van onderzoeken. Vanaf de behoefte
inventarisatie tot de implementatie- en valorisatiefase.

Inbedding van onderzoek in het onderwijs
Om praktijkgericht onderzoek betekenisvol te maken
voor het curriculum van verschillende opleidingen, de
studenten en docent-onderzoekers is goede afstemming met en inbedding in het onderwijscurriculum
noodzakelijk. Om de inbedding van een onderzoeksprojecten in het onderwijs te realiseren is een aantal
uitgangspunten van belang:
1. praktijkgericht onderzoek vindt plaats binnen de
Kennis, Onderwijs, Praktijk driehoek (KOP-driehoek);
2. er wordt gedurende het onderzoeksproject een
innovatiecyclus doorlopen van behoeftepeiling tot
implementatie;
3. er is sprake van multidisciplinaire samenwerking;
4. de projectopzet is leer- en resultaatgericht.

lende opleidingen zoals: HALO, Sportkunde, Mens en
Techniek, Bewegingstechnologie, Industrial Design
Engineering, Werktuigbouwkunde en Communication & Multimedia Design. Kennispartners zijn o.a.:
TU Delft, TNO, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden,
Mulier Instituut en andere hogescholen. Daarnaast
wordt op tal van manieren ingezet op een relatie met
de beroepspraktijk in de breedste zin van het woord,
o.a. via beroepsverenigingen. We werken ook met
ondernemers, zoals ASM BV. Op deze wijze wordt de
KOP-driehoek geborgd.

Innovatiecyclus
Om succesvolle, vraag gestuurde, praktijkgerichte
onderzoeken uit te voeren die ook daadwerkelijk tot
innovatie in de beroepspraktijk leiden, wordt een innovatiecyclus doorlopen (afbeelding 4).

KOP-driehoek
Bij alle deelprojecten van het lectoraat zijn, naast
professionals uit de beroepspraktijk, ook studenten
betrokken (van eerstejaars tot afstudeerders). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om binnen de KOPdriehoek te werken (afbeelding 3). De studenten – de
professionals van de toekomst - komen van verschil-

Afbeelding 4: Innovatiecyclus (vrije vertaling, Ihl, Wagner &
Piller, 2012)

Afbeelding 3:
Gouden KOPdriehoek (Ouwerkerk et al., 2012)
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In de eerste fase staat de behoefte tot inventarisatie
centraal. Middels bijeenkomsten, workshops, presentaties en stagebezoeken inventariseren de lector
en docent- onderzoekers behoeften in de praktijk die
kunnen leiden tot waardevolle onderzoeksprojecten.
Vervolgens wordt de vraag verbonden met het aanbod
en de leerdoelen van studenten. De onderzoeksgroep
bekijkt welke expertise nodig is om het vraagstuk op
te pakken en gaat in overleg met opleidingsmanagers
en docenten van verschillende opleidingen om te
bespreken welke studentenpopulaties binnen welke
vakken of afstudeerlijnen hier een bijdrage aan willen
en kunnen leveren.
In de derde fase ontstaat voor de studenten de focus
van hun onderzoek en de dataverzameling die daarbij
een rol gaat spelen. De studenten kunnen ook deelvragen van een grotere onderzoeksdesign op zich nemen.
Dit ligt onder meer aan de grootte van het onderzoek,

hoger onderwijs management

het studiejaar en de interesse van de studenten. De
dataverzameling vindt plaats in de praktijk. In de
vierde fase leveren de studenten het eindresultaat van
hun onderzoek op. Dit kan variëren van een prototype
applicatie of toestel tot een adviesrapport of symposium.

Multidisciplinaire samenwerking
Alle onderzoeksprojecten binnen het lectoraat GLSO
worden multidisciplinair ingericht. Afhankelijk van
het vraagstuk werken we met (toekomstige) professionals met kennis van bewegen (HALO, Sportkunde),
voeding (Voeding & Diëtetiek), gezondheid (HBO-V),
onderwijs (Pabo) en technologie (Communication
& Multimedia Design, hbo-ICT, Mens en Techniek Bewegingstechnologie, Industrieel Product Ontwerpen,
Mechatronica). Door multidisciplinaire teams in te
richten ontstaat de mogelijk om vakinhoudelijke en
methodologische kennis en vaardigheden te bundelen
en over de grenzen van het vakgebied oplossingen
te bedenken voor vragen uit de praktijk. Alle deelprojecten worden dan ook bij voorkeur uitgevoerd in
teamverband (minimaal 2 docent-onderzoekers onder
begeleiding van een lector en meerdere studenten). Dit
levert een inspirerende omgeving op waarin multidisciplinaire kennisuitwisseling plaatsvindt. De ervaring
is dat het werken in teamverband de voortgang en
diepgang van het project ten goede komen.

betrokken opleidingsmanager en de lector waarbij het
resultaat en de verbinding tussen onderwijs en onderzoek verankerd is. Ook binnen de opleidingen wordt de
leeropbrengst en de werkwijze geëvalueerd. Dit geldt
eveneens voor onze partners uit de praktijk.

Slotwoord en toekomstperspectief
De waarde van een innovatieve leeromgeving voor
studenten, waar praktijkgericht onderzoek, onderwijs
en praktijk samenkomen heeft zich de afgelopen
jaren bewezen. De resultaten spreken voor zich: meer
dan 2000 studenten die op de een of andere manier
bij het lectoraat GLSO betrokken zijn, vele publicaties,
presentaties en workshop voor tal van partners in de
beroepspraktijk (zie ook jaarverslag lectoraat GLSO).
In de toekomst wordt ingezet op nog meer (maatschappelijke, economische, wetenschappelijke) impact
genereren binnen en buiten de HHS door krachten
met strategische samenwerkingspartners te bundelen
rond een meerjarig, multidisciplinair onderzoeksprogramma.

Meer weten? Meer informatie over het lectoraat is te
vinden op www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek
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Binnen elke onderzoeksproject wordt zowel ingezet op
het leren als op het resultaat zowel voor studenten als
docenten. Elk deelproject start met een projectvoorstel
waarin de doelen op korte en lange termijn, aanpak en
beoogde resultaten op het gebied van kennis, onderwijs en praktijk worden vastgelegd. Voor de studenten
wordt de kwaliteit geborgd door de leerdoelen van
het afstudeerniveau van de opleiding te verwerken in
het onderzoek. Hierdoor wordt voor de studenten het
afstudeerniveau geborgd. Met de docent-onderzoekers
vinden binnen de R&O cyclus gesprekken plaats met
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Studiekeuze

Voorlichtingsinformatie
hoger onderwijs

Samen bouwen
aan vernieuwde
infrastructuur
Studiekiezers hebben onafhankelijke en vergelijkbare voorlichtingsinformatie
nodig om een passende studiekeuze te kunnen maken. Om hen goed
te kunnen informeren over onderwijsinstellingen, opleidingen en
voorlichtingsactiviteiten, leveren hogescholen en universiteiten zelf volledige,
correcte en actuele informatie aan. Dat gebeurt tot op heden in Hodex, maar
vanaf volgend studiejaar moet dit een stuk makkelijker gaan door een flinke
verbetering in zowel de systemen als de standaard. Maak kennis met Hovi!
Door Tefke van Dijk, in samenwerking met Studiekeuze123

Tefke van Dijk
is tekstschrijver
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V

oor goede voorlichting heb je een breed
scala aan vergelijkbare informatie nodig:
input vanuit onderwijsinstellingen, maar
ook uit landelijke bronnen als DUO, NVAO
en ROA, en informatie uit enquêtes als Nationale Studenten Enquête, Nationale Alumni Enquête en hbomonitor. In dit artikel zoomen we in op de informatie
die van de onderwijsinstellingen komt. Dit is beschrijvende informatie, voorlichtingsinformatie maar ook
feitelijke informatie over BSA, studiekeuzecheck, keuzemogelijkheden binnen de opleiding en aansluiting
op vervolgstudies. Ruim tien jaar geleden besloten
onderwijsinstellingen dat studiekiezers informatie moeten kunnen raadplegen waarbij alle hoger
onderwijsopleidingen zich volgens een afgesproken

standaard presenteren. Dit resulteerde in de Hoger
Onderwijs Data Exchange (Hodex), een initiatief van
de Nederlandse Universiteiten verenigd in de VSNU.
Via Hodex kunnen hogescholen en universiteiten de
verzamelende actuele informatie volledig en tijdig
beschikbaar stellen. Zo worden aankomend studenten op de websites van de onderwijsinstellingen,
Studiekeuze123 en andere platforms op een goede en
eenduidige manier geïnformeerd. Hodex is niet alleen
gericht op inhoudelijke opleidingsinformatie, maar
ook op praktische informatie zoals contactgegevens
en voorlichtingsactiviteiten. De informatie in Hodex
is gratis beschikbaar voor partijen met studiekeuzeinformatieproducten. Zo zijn er uitgevers die direct
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gebruikmaken van Hodex, maar ook partijen die
gebruikmaken van de informatie die door Studiekeuze123 is samengebracht in de Studiekeuzedatabase.

Waarom Hodex vervangen?
De informatie vanuit de onderwijsinstellingen komt
geautomatiseerd binnen via het Hodex-systeem of
het Studiekeuze Webformulier, een aparte applicatie die op de Hodex-standaard is gebaseerd. In ruim
tien jaar tijd is de Hodex-standaard uitgegroeid tot
een overzichtelijk landelijk en tegelijkertijd complex
systeem. Inmiddels is de Hodex-infrastructuur echter
achterhaald. De informatiebehoefte is de laatste tien
jaar veranderd en het technisch beheer schuurt. De
systemen uit 2007-2008 zijn verouderd. Door de jaren
heen is veel wildgroei ontstaan, veel afwijkingen van
de ‘standaard’. Zowel inhoudelijk als technisch is het
kostbaar geworden om de systemen te onderhouden,
en bij problemen is het lastig om de oorzaak op te
sporen. Invoerders hebben bovendien geen zicht op
de afnemers van de informatie. Door deze tekortkomingen is de motivatie om informatie beschikbaar
te stellen en te onderhouden weggezakt. Hierdoor
ontbreekt informatie, en veel essentiële gegevens
zijn niet meer actueel. Denk aan informatie over het
bindend studieadvies, om maar een actueel voorbeeld
te noemen. Dit tot spijt van de studiekiezer en andere
geïnteresseerden in deze gegevens
Aangezien de Hodex-standaard een essentiële rol
vervult binnen de voorlichtingswereld, is in overleg
tussen universiteiten, hogescholen en Studiekeuze123
besloten om het beheer van Hodex te professionaliseren, het systeem en het Studiekeuze Webformulier te
integreren en de inhoudelijke standaard te actualiseren. Projectleider Hans van Driel: “Op zich was er
niks mis met Hodex, maar het is een standaard van
tien jaar terug en die is geleidelijk gaan afwijken van
wat er landelijk gevraagd wordt. Sommige onderwijsinstellingen gebruiken een andere Hodex dan de
oorspronkelijke versie. Daar komt bij dat het Hodexsysteem en het Studiekeuze Webformulier niet meer
dezelfde informatie opleveren. De standaard is niet
meer hetzelfde.”

Maak kennis met Hovi
De stuurgroep Hodex, bestaande uit voorzitter Denis
Ancion van Maastricht University, Edwin Kelhout van
Wageningen University, Piet van Ierland van Fontys
en secretaris en projectleider Hans van Driel van Studiekeuze123, heeft dan ook besloten in te zetten op het
herzien van de Hodex-standaard en vernieuwing van
de Hodex-infrastructuur tot Hovi (Hoger Onderwijs
Voorlichtings Informatie). Nu Hodex aan vernieuwing
toe is, heet de stuurgroep inmiddels ‘stuurgroep Hovi’
en is uitgebreid met Pauline Thoolen (hoofd Informatiemanagement Studiekeuze123). Studiekeuze123
voert het project Hovi uit onder regie van de stuur-
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groep en is op termijn ook verantwoordelijk voor het
beheer.
Bij het besluit tot Hovi gelden de volgende aandachtspunten en eisen:
• Het is een gezamenlijk project van het gehele
hoger onderwijsveld (onderwijsinstellingen en
koepels) en Studiekeuze123.
• De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk
voor en eigenaar van de door hen aangeleverde
informatie in Hovi. De afnemers blijven verantwoordelijk welke informatie zij gebruiken op de
eigen websites.
• De informatie moet beschikbaar komen voor verschillende afnemers (waaronder Studiekeuze123,
Nuffic en marktpartijen), waarbij wel bekend moet
zijn wie er afneemt.
• Het gaat om aangeleverde informatie vanuit de
onderwijsinstellingen, niet om informatie die al
in andere bronnen beschikbaar is. Dit voorkomt
overbodig invoerwerk.
• De overgang van Hodex naar Hovi moet soepel
verlopen met zorg voor aansluiting, vooral bij de
onderwijsinstellingen die maatwerk hebben ontwikkeld.
• Het nieuwe instrument biedt (meer) gebruiksgemak. Denk aan eenvoudig invoeren, controlemogelijkheden enzovoort.

“We moeten denken vanuit de
studiekiezer, niet vanuit de eigen
website”
Voor en door onderwijsinstellingen
In augustus 2018 zijn twee werkgroepen gestart. De
werkgroep Ho-informatie houdt zich bezig met de
vraagkant: welke informatie moet er minimaal in de
database komen en kunnen we het eens worden over
definities? De werkgroep Functioneel kijkt naar de
technische kant: hoe moeten we het systeem inrichten om optimaal aan te sluiten op de systemen van
onderwijsinstellingen? En hoe gaat het met beheer,
releases en controlemechanismen? Begin 2019 komen
beide werkgroepen met hun adviezen en daaruit volgt
het programma van eisen. In de werkgroepen zitten
vertegenwoordigers van de diverse onderwijsinstellingen. Bij de werkgroep Ho-informatie gaat het om
communicatiemedewerkers en voorlichters en bij
werkgroep Functioneel zitten vooral IT’ers van de
onderwijsinstellingen.

Vereenvoudigde standaard
Met Hovi moeten de door onderwijsinstellingen
ervaren tekortkomingen van Hodex tot het verleden
gaan behoren. Inhoudelijk betekent dit dat er een
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vereenvoudigde standaard komt waarbij alle overbodige velden eruit gaan en er minder detailinformatie
in zit. Ook komen er duidelijke doorverwijzingen naar
websites van onderwijsinstellingen. De kerninformatie komt via Hovi bij de studiekeuzewebsites en voor
details kunnen de studiekiezers doorklikken naar
relevante webpagina’s bij de onderwijsinstellingen. De
vereenvoudiging is ook terug te zien in de weergave
van verschillende types opleidingen, varianten, tracks,
honours- en afstudeertrajecten.

Het nieuwe systeem sluit beter
aan bij de werkelijkheid van
onderwijsinstellingen
Het systeem staat of valt met data die je invoert en
het is dan ook van groot belang dat onderwijsinstellingen hun gegevens goed en op tijd invoeren. De
inhoudelijke werkgroep heeft de standaard kritisch
bekeken, opgeschoond en gemoderniseerd. Van Driel:
“De werkgroep heeft ook gekeken naar de definities,
zodat we allemaal dezelfde begrippen gebruiken. Op
die manier leveren alle onderwijsinstellingen vergelijkbare informatie aan.” Zoals gezegd komen in Hovi
alleen de gegevens die door de onderwijsinstellingen
zijn aangeleverd, andere informatie op de studiekeuzewebsites komt uit andere hoek. Zo is landelijke
informatie afkomstig van registers als Croho en
1-cijferho. Regelingen als Ratho of landelijke enquêtes
als de Nationale Studenten Enquête, worden buiten
beschouwing gelaten.

Gebruikersvriendelijker en meer
mogelijkheden
Technisch en functioneel moet Hovi zorgen voor
meer gebruiksvriendelijkheid, bijvoorbeeld door de
mogelijkheid om velden in één keer voor meerdere
opleidingen aan te passen. Ook komen er meer
inhoudelijke controlemogelijkheden op volledigheid
en actualiteit van de ingevoerde gegevens. Onderwijsinstellingen kunnen straks ook zien wie de aangele-

Meer weten over de overstap
naar Hovi?
Neem dan contact op met Studiekeuze123.
Kijk op Studiekeuze123.nl, stuur een e-mail naar
info@studiekeuze123.nl of bel 030 303 91 00.

20

verde gegevens gebruikt. Hodex is een open standaard
en toegankelijk voor elke afnemer. Daardoor weet
niemand nu wie de afnemers zijn. Bij Hovi mag ook
iedereen de gegevens hebben, maar afnemers moeten
zich wel registreren en akkoord gaan met de leveringsvoorwaarden. Onderwijsinstellingen hebben
hierdoor zicht op de afnemers van informatie.

Meer gemak, minder fouten
Een ander voordeel van Hovi is dat de onderwijsinstellingen die alle relevante informatie al in hun eigen
systeem hebben staan, dit niet opnieuw hoeven in te
voeren, maar een koppeling tot stand kunnen brengen
tussen Hovi en het instellingssysteem. Hierdoor wordt
Hovi automatisch gevuld. Dit vergroot het gemak
en verkleint het risico op fouten. Van Driel kijkt uit
naar het nieuwe systeem. “Het is indrukwekkend hoe
lang Hodex en het Studiekeuze Webformulier hebben
gefunctioneerd, maar de systemen geven nu ook al
een aantal jaar problemen. Dan is het hoog tijd om ze
te vervangen.”

Eén systeem, één beheerplek
Met Hovi is de informatie breed beschikbaar voor
geïnteresseerde partijen, op één centraal systeem dat
op één plek gaat worden beheerd. Van Driel: “Het grote
ideaal is dat iedereen één systeem gebruikt, waardoor
het niet meer mogelijk is eigen variaties te bedenken.
Studiekiezers kunnen de diverse opleidingen hierdoor
optimaal met elkaar vergelijken.” Het systeem moet
bovendien zijn ingericht op veel voorkomende veranderingen, denk aan het samenvoegen van opleidingen, toevoegen van nieuwe opleidingen en wijzigingen in keuzelijsten die bij het invoeren van informatie
worden weergegeven. Hodex is als systeem vrij rigide
en veranderingen zijn kostbaar en complex. “Met
Hovi werken we naar een meer flexibel instrument”,
aldus Thoolen. “Een robuust systeem, dat jaren moet
kunnen meegaan.” Van Driel vult aan: “Onderwijs
staat niet stil en het lastig om iets te zeggen over de
ontwikkelingen in de toekomst. Enige flexibiliteit is
het nieuwe systeem is dan ook wenselijk. Zo moet het
relatief simpel zijn om het samengaan of splitsen van
opleidingen door te voeren. Ook moet er ruimte zijn
om nieuwe types opleidingen te kunnen invoeren.”

Intensief maar waardevol project
Al met al is het een intensief maar waardevol project.
Van Driel: “Tot nu toe hebben we veel vergaderingen
gehad van vier uur met twintig deelnemers. Dat is
intensief, maar het heeft veel opgeleverd. Iedereen
heeft positief meegedacht en bijgedragen.” Bij de
meeste onderwijsinstellingen is Hodex nu een redelijk
goed draaiend systeem en sommige mensen maken
zich soms zorgen over de verandering. “Uiteraard
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gaan we alles uitgebreid testen en bovendien is het
echt de bedoeling dat Hovi eenvoudiger werkt. De
bestaande twee systemen van Hodex hebben nu
veertig velden met vragen. Straks kunnen instellingen alles makkelijker invullen in minder velden.
Nu moet iedereen van alles invoeren in een database
waarna het opeens op een website staat. Als iets niet
goed is doorgekomen, is het vaak lastig te achterhalen waar het euvel zit. Straks zijn er kortere lijnen, en
meer controlemogelijkheden voor betrokken partijen.
Je kunt dan iets invoeren en meteen checken of het
er goed in staat. Dat geldt zowel voor beheerders als
invoerders bij de onderwijsinstellingen.”

Wanneer is Hovi af?
Nadat de gemaakte afspraken over te leveren Hoviinformatie zijn vastgesteld, krijgen onderwijsinstellingen en afnemers de gelegenheid zich voor te bereiden
op de beoogde veranderingen. Het in gebruik nemen
van Hovi gebeurt vervolgens geleidelijk. Van Driel: “In
het voorjaar van 2019 volgt een planning die we uiteraard afstemmen met de onderwijsinstellingen. De
overstap van het oude naar het nieuwe systeem moet
geen probleem zijn voor de mensen die het systeem
nu gebruiken. Vanuit het project gaat het niet alleen
om bouw, maar ook om communicatie en begeleiding.”
De voorbereidingen voor de overgang zijn in volle
gang en het streven is om Hovi in 2020 in gebruik
te nemen, maar daarvoor moet nog wel veel werk
worden verzet. “De bereidwilligheid om deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken is bij alle betrokkenen
groot en dat geeft een goede basis”, aldus Van Driel.

Belang van de studiekiezer voorop
Het belang van goede voorlichtingsinformatie is voor
iedereen duidelijk. Uit de Monitor Beleidsmaatregelen
2017-2018 blijkt dat ruim de helft van de studenten die
is uitgevallen in het eerste studiejaar, aangeeft een
verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt. Ook komt
naar voren dat studenten die bewuster een studie
hebben gekozen, een betere match ervaren met de
opleiding dan studenten die de studiekeuze minder
bewust maken. Kortom: een goede studiekeuzeorientatie verkleint de kans op uitval of een switch en
het raadplegen van een groot aantal bronnen met
voorlichtingsinformatie draagt bij aan goede studiekeuzeoriëntatie. Met onafhankelijke en transparante studiekeuze-informatie kunnen (aanstaande)
studenten opleidingen met elkaar vergelijken en snel
een totaalbeeld krijgen van relevante open dagen.
Hierdoor kunnen zij weloverwogen keuzes maken.
Daar kunnen we met Hovi samen voor zorgen.
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Studievoorlichting en Hodex
De Hoger Onderwijs Data Exchange (Hodex) is een initiatief
van de Nederlandse Universiteiten verenigd in de VSNU.
Via Hodex stellen hogescholen en universiteiten zelf
actuele en complete informatie beschikbaar ten behoeve
van studievoorlichting. Het gaat hierbij om inhoudelijke
opleidingsinformatie (zoals keuzemogelijkheden
binnen de opleiding, aansluiting op vervolgstudies en
het BSA), maar ook om praktische informatie zoals
contactgegevens en voorlichtingsactiviteiten. De
informatie in Hodex is gratis beschikbaar voor partijen
met studiekeuze-informatieproducten. Er zijn uitgevers
die direct gebruikmaken van Hodex, maar ook partijen die
gebruikmaken van de informatie die door Studiekeuze123 is
samengebracht in de Studiekeuzedatabase.

Studiekeuze123 en de
Studiekeuzedatabase
Studiekeuze123 is een stichting die door studenten, het
hoger onderwijs en ministerie van OCW is opgericht om
objectieve en vergelijkbare studiekeuze-informatie te
verzamelen en te verspreiden. Sinds 2008 is Studiekeuze123
verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de
Studiekeuzedatabase. Deze database bevat de verzamelde
informatie over alle opleidingen in Nederland (bekostigd en
niet-bekostigd). De informatie komt uit een aantal landelijke
bronnen (o.a. DUO, NVAO en ROA), landelijke enquêtes (NSE,
NAE, hbo-monitor) en vanuit de hoger onderwijsinstellingen
(nu via Hodex en het Studiekeuze Webformulier, later via
Hovi). CROHO vormt de basis, maar de database bevat ook
informatie over varianten en courses. De database levert de
informatie voor de website Studiekeuze123.nl, maar ook voor
studyfinder.nl (van Nuffic, voor internationale studenten). De
Studiekeuzedatabase is ook kosteloos op te vragen. Partijen
als de Keuzegids, Qompas, en DeDecaan.net. maken hier
gebruik van.

Voorlichtingsinformatie op
Studiekeuze123.nl
Op Studiekeuze123.nl wordt de informatie uit de Studiekeuzedatabase op een toegankelijke manier gepresenteerd aan
studiekiezers. Studiekeuze123.nl voorziet in een duidelijke
behoefte, zo blijkt onder meer uit de bezoekersaantallen
van de website die in vijf jaar tijd bijna zijn verdubbeld. De
website trekt jaarlijks meer dan anderhalf miljoen bezoekers en dit aantal groeit nog steeds. Op de website kiest de
studiekiezer zelf de criteria die hij of zij belangrijk vindt in
het vergelijken van studies, studierichtingen en onderwijsinstellingen.
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Wetgeving

Medezeggenschap bij taalbeleid

Engels of Nederlands,
that’s the question
Mr. Philip
Coté MBA RFG
is jurist en
bedrijfskundige
en werkzaam
als adviseur en
functionaris
gegevensbescherming bij
Duthler Associates. Hij is
gespecialiseerd
in gegevensbescherming en
hoger onderwijsrecht. In
opdracht van
de Vereniging
Hogescholen
schreef hij de
Handreiking
voor examencommissies.
Daarnaast
treedt hij op
als trainer van
examencommissies. Commentaar op dit
artikel is welkom: p.cote@
duthler.nl.

De vraag naar de taal waarin het onderwijs gegeven wordt, houdt het
Nederlands hoger onderwijs al enige tijd bezig. Een aspect dat bij alle
discussies over het taalbeleid onderbelicht is gebleven, betreft de rol van de
medezeggenschap. Wat is de huidige praktijk en wat de huidige stand van
regelgeving? Als voorbode van de toekomstige situatie komt ten slotte het
wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid aan de orde.
Door Philip Coté
Huidige praktijk

“W

eloverwogen gebruik van
Engels in het hoger onderwijs’,
onder deze titel deed de Onderwijsraad in 2011 een aantal
aanbevelingen, waaronder het volgende:
“De raad adviseert de overheid om van iedere instelling
voor hoger onderwijs een duidelijke en gemotiveerde
visie op internationalisering en het gebruik van talen
binnen de opleidingen te vragen. Een nationaal debat
kan behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een visie
hierover. Het instellingsbestuur zou in het jaarverslag
verantwoording moeten afeggen over de reden waarom
in een opleiding een bepaalde taal of bepaalde talen
worden gebruikt. Het verdient aanbeveling de visie op
het gebruik van talen helder te communiceren naar
aankomende studenten, medewerkers en de samenleving.”1

Dat nationaal debat is volop gevoerd en duurt nog
steeds voort. Belangenorganisaties hebben allemaal
hun steentje bijgedragen aan de discussie. Er zijn
artikelen2 en opiniestukken verschenen in de kranten,
symposia gehouden en rechtszaken3 gevoerd. Jammer
genoeg bevat het advies van de Onderwijsraad geen
aanbevelingen voor de rol van de medezeggenschap,
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terwijl daar toch alle aanleiding voor is. Bij het taalbeleid en de taalkeuze4 gaat het immers om zaken die de
instelling en de opleidingen in de kern raken. Verantwoording afleggen: prima. Helder communiceren: oké.
Maar mogen studenten en medewerkers er misschien
ook nog over meebeslissen? Wij zullen hieronder
onderzoeken wat de Whw daar eigenlijk over zegt, maar
voordat we daartoe over gaan kijken we naar de praktijk
zoals die geïnventariseerd is in onderzoeken van de
KNAW en de Inspectie van het Onderwijs.
KNAW en Inspectie van het Onderwijs
Tegen de achtergrond van de maatschappelijke discussie over het taalbeleid in het hoger onderwijs, heeft de
minister van OCW de KNAW gevraagd om een verkenning. In juli 2017 verscheen het rapport ‘Nederlands en/
of Engels? Taalkeuze met beleid in het hoger onderwijs’.
Het rapport bevatte een aantal aandachtspunten, onder
meer dat de keuze voor een onderwijstaal bewust moet
worden gemaakt en geen automatisme mag zijn. Wat
betreft de betrokkenheid van de medezeggenschap
schetst het rapport een wisselend beeld:
“De concrete keuze voor het Nederlands of Engels als
onderwijstaal wordt meestal gemaakt door faculteiten
of opleidingen. Op dat niveau vindt ook de uitvoering
van het taalbeleid plaats, bijvoorbeeld het bepalen van
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precieze taalbeheersingsniveaus en de inbedding van
het taalonderwijs in het curriculum. Enkele instellingen
wijken af van dit algemene beeld en kiezen voor een
volledig gecentraliseerd beleid, waarbij zowel algemeen taalbeleid als onderwijstaal door het College van
Bestuur worden bepaald. Andere instellingen kiezen
juist voor een volledig gedecentraliseerd beleid, waarbij
alle keuzes aan faculteiten of opleidingen worden overgelaten. Uiteraard vindt bij alle instellingen inspraak en
medezeggenschap plaats, maar ook daarvoor geldt dat
de precieze vormgeving ervan per instelling verschilt.
Op deze punten bestaan er geen opvallende verschillen
tussen universiteiten en hogescholen.”5

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden
afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:
a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die
taal betreft,
b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van
een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of
c. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de
studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een
door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.

Het feit dat de precieze vormgeving van de medezeggenschap inzake taalbeleid per instelling verschilt,
bevestigt het beeld dat de huidige regelgeving daarover
geen eenduidige voorschriften geeft.
In de Visiebrief Internationalisering (juni 2018) schetste
de minister van OCW de praktijk als volgt: “Ik hecht
eraan dat de medezeggenschap wordt betrokken bij
de taalkeuze van een opleiding. In de onderwijs- en
examenregeling moet heldere en adequate informatie
staan over de opleiding of groep van opleidingen, dus
ook over de taal waarin de opleiding wordt verzorgd.
Afhankelijk van de uitwerking op de universiteit of
hogeschool is er instemming vereist van de opleidingscommissie of de faculteitsraad respectievelijk medezeggenschapsraad op de taalkeuze. De instellingsbrede
gedragscode wordt in de praktijk veelal ook ter beoordeling aan de medezeggenschap voorgelegd.”6
Hetzelfde beeld van een wisselende praktijk doemt op
uit het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs in
2018 heeft gedaan naar gedragscodes omtrent taalbeleid.
“Voor de bekostigde instellingen, gelden specifieke
regels voor inspraak en medezeggenschap. Minder
dan de helft van de 47 bekostigde instellingen waarvan
een gedragscode en/of beleidsdocument is ontvangen, schrijft voor dat advies moet worden ingewonnen bij opleidingscommissie(s) over de beslissing om
over te gaan op een vreemde taal. Soms wordt in dit
verband (ook) de medezeggenschapsraad (hogescholen), universiteitsraad (universiteiten), faculteitsraad
(universiteiten) of examencommissie genoemd. Sommige instellingen spreken niet over adviesrecht, maar
instemmingsrecht van opleidingscommissie(s) en
medezeggenschapsraad.”7

Nederlands is dus het uitgangspunt. Afwijkingen op
grond van onderdeel c moeten hun grondslag vinden in
een door het instellingsbestuur vast te stellen gedragscode. Om de bevoegdheid van de medezeggenschap ten
aanzien van de gedragscode te bepalen, bladeren we
door in de Whw naar hoofdstuk 9 voor de universiteiten
en hoofdstuk 10 voor de hogescholen.8
Whw artikel 10.20. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Art. 10.20 Whw over de instemmingsbevoegdheid van
de medezeggenschapsraad bij hogescholen luidt als
volgt:
1 Het college van bestuur behoeft de voorafgaande
instemming van de medezeggenschapsraad voor
elke door het college van bestuur te nemen beslissing met betrekking tot ten minste de vaststelling of
wijziging van:
a. het instellingsplan,
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18, eerste lid,
alsmede het voorgenomen beleid in het licht
van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling,
bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, tweede volzin,
c. het studentenstatuut,
d. het bestuursreglement, alsmede indien artikel
10.8a van toepassing is, het desbetreffende deel
van de statuten,
e. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in
artikel 7.13, met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a tot en
met g en v, alsmede het derde lid,9
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Je zou kunnen veronderstellen dat de gedragscode naar
zijn aard deel uitmaakt van het instellingsplan dat eens
in de zes jaar gemaakt moet worden. Het instellingsplan
gaat immers over:
“de inhoud en de specificatie van het voorgenomen
beleid van de instelling voor de duur van het plan. In
het plan wordt aandacht besteed aan de voornemens
in verband met de bevordering van de kwaliteit van het
onderwijs en het verbeteren van de inrichting van de
opleidingen aan de instelling.”10

Om na te gaan hoe de medezeggenschap op dit
moment geregeld is, beginnen we bij de zeggenschap
over het taalbeleid zoals bepaald in art. 7.2 Whw:

Het blijft echter niet meer dan een veronderstelling,
want in de Whw is niet bepaald dat de gedragscode

Het onderzoek van de inspectie laat opnieuw zien dat
elke instelling de medezeggenschap anders geregeld
heeft. Dat is geen wonder nu de huidige wettekst op
dit punt geen expliciete voorschriften geeft, zoals zal
blijken uit de volgende paragraaf.
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opgenomen moet worden in het instellingsplan. Bij
gebrek aan een dergelijke bepaling staat dus niet vast
dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft
op de gedragscode.
Zoals uit artikel 10.20 lid 1 sub e Whw blijkt, heeft de
medezeggenschapsraad ook instemmingsrecht op de
OER. Maar raadpleging van artikel 7.13 lid 2 onderdelen
a t/m y Whw leert dat de gedragscode niet genoemd
wordt als een verplicht onderdeel van de OER.11 Dus
uit artikel 7.13 lid 2 Whw valt geen bevoegdheid van de
medezeggenschapsraad af te leiden. Hieronder zullen
we zien dat het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid beoogt om op het punt van de medezeggenschap
nadere regels te stellen.

Voorgenomen regelgeving
Internetconsultatie wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid
Tot eind januari 2019 stond het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid voor consultatie open.12 Het wetsvoorstel
bevat een nieuw artikel 7.2:
1. Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands.
2. In afwijking van het eerste lid kan aan een opleiding of een deel van een opleiding een andere taal
worden gevoerd, indien:
a. het een opleiding of een deel van de opleiding
met betrekking tot die taal betreft,
b. het onderwijs betreft dat in het kader van een
gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of
c. dit gelet op de specifieke aard, de inrichting of
de kwaliteit van het onderwijs, meer dan het
voeren van het Nederlands, in het belang is van
het verwerven van de kennis, het inzicht of de
vaardigheden die een student bij beëindiging
van de opleiding moet hebben verworven.
3. In geval van toepassing van het tweede lid, stelt het
instellingsbestuur daarover beleid vast en beschrijft
daarin:
a. de procedure waarmee en de inhoudelijke gronden waarop wordt overgegaan tot het voeren van
een andere taal aan een opleiding of een deel
van een opleiding, en
b. de wijze waarop de instelling zich inspant om
de kwaliteit van het onderwijs aan de opleiding
en de toegankelijkheid van de opleiding voor
Nederlandstalige studenten te waarborgen.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kan worden voorgeschreven op welke onderwerpen het beleid, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, in ieder geval betrekking heeft.
Meerwaarde ten opzichte van het Nederlands
Over deze wijziging zegt de memorie van toelichting
dat de andere taal “meerwaarde” moet bieden ten
opzichte van het Nederlands, in plaats van de “noodzakelijkheid” die vereist is op grond van het huidige artikel
7.2 Whw:
Nieuw is, zowel voor het ho als het mbo, dat in lijn met
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het regeerakkoord instellingen over mogen gaan tot
het verzorgen van onderwijs in een andere taal als dat
meerwaarde heeft ten opzichte van het Nederlands, als
het gaat om het verwerven van de kennis, het inzicht of
de vaardigheden die een student bij beëindiging van de
opleiding moet hebben verworven. De taalkeuze moet
ingegeven zijn vanuit de specifieke aard, de inrichting
of de kwaliteit van het onderwijs. Nu geldt als vereiste
dat het voeren van de andere taal noodzakelijk moet
zijn - dat criterium vervalt als gevolg van dit voorstel.
Voor het ho wordt aangesloten bij de kwaliteiten die van
een student aan het eind van zijn opleiding worden verwacht, zoals opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (hierna: OER). De andere taal moet met het oog op
het opdoen van die kwaliteiten, meerwaarde hebben ten
opzichte van het voeren van de Nederlandse taal.13
Gedragscode verdwijnt
De gedragscode uit het huidige artikel 7.2 lid c verdwijnt, zo blijkt uit de memorie van toelichting:
“Taalbeleid van de instelling
Het huidige artikel 7.2 van de WHW (…) bevat (…) de
verplichting voor de instelling om zich, in geval van de
keuze tot het aanbieden van onderwijs in een andere
taal, te baseren op een door haar opgestelde gedragscode waarin de gronden voor het overgaan tot die
keuze – zoals opgenomen in het eerste lid – nader zijn
uitgewerkt. Deze gedragscode ziet daarmee op een verantwoording over de redenen waarom en de omstandigheden waarin de keuze voor een andere taal wordt
gemaakt. Als het gaat om het verantwoord omgaan
met taalbeleid zijn echter niet enkel die overwegingen
van belang, maar juist ook het beleid dat de instelling
voert nádat die keuze is gemaakt. Voor het bevorderen
van dergelijk beleid op de instelling wordt de huidige
gedragscode niet als het juiste instrument gezien. De
gedragscode biedt onvoldoende aanknopingspunten
voor instellingen om hun taalbeleid vorm te geven en
biedt in de praktijk onvoldoende handvatten voor de
inspectie om inzicht te verkrijgen in het taalbeleid van
instellingen. De gedragscode wordt dan ook niet in de
wet gehandhaafd.
In plaats daarvan krijgt een instelling de verplichting
om beleid vast te stellen met betrekking tot de procedure waarmee en de inhoudelijke gronden waarop
wordt overgegaan tot het verzorgen van een opleiding
of een deel van een opleiding in een andere taal. Ook
zal de instelling beleid moeten vaststellen waarin de
wijze wordt vastgelegd hoe de instelling zich inspant
om de kwaliteit van het onderwijs aan de opleiding en
de toegankelijkheid van de opleiding voor Nederlandstalige studenten te waarborgen. Dit is een specifiekere
opdracht voor de instelling dan voorheen werd gesteld
met de verplichte gedragscode.”
De gedragscode wordt dan weliswaar afgeschaft, omdat
het “niet het juiste instrument” is, maar naar mijn verwachting zullen onder de nieuwe noemer “taalbeleid”
overeenkomstige onderwerpen aan de orde moeten
komen als eerst in de gedragscode. Wat stond er in
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de gedragscode anders dan “de inhoudelijke gronden
waarop wordt overgegaan tot het verzorgen van een
opleiding of een deel van een opleiding in een andere
taal”?
Medezeggenschap over taalbeleid
Het wordt aan de instellingen overgelaten om te bepalen hoe de medezeggenschap ten aanzien van wat ik
noem het taalbeleid geregeld wordt:
“Per instelling, per opleiding en per situatie kunnen
deze procedurele en inhoudelijke kaders verschillen.
Daarom wordt niet voorgeschreven welke procedure
gevolgd moet worden, wel geldt dat er een procedure
moet zijn en dat op instellingsniveau de procedurele
kaders worden vastgelegd. De instelling kan in haar
beleid bijvoorbeeld aandacht besteden aan elementen als de wijze waarop (voor het ho) inspraak van de
medezeggenschap bij de taalkeuze is georganiseerd, het
niveau waarop het besluit over de taalkeuze binnen de
instelling wordt genomen, en de wijze waarop binnen
en buiten de instelling over de taalkeuze wordt gecommuniceerd. Als het gaat om de inhoudelijke kaders
kan een instelling bepaalde instellings- of opleidingsspecifieke randvoorwaarden stellen voor het kunnen
overgaan tot het aanbieden van onderwijs in een
andere taal.”14
Nu hierboven is vastgesteld dat de “inhoudelijke kaders”
niet veel zullen verschillen van wat tot nu toe “gedragscode” heet (en wat ik in mijn terminologie het taalbeleid
noem), was dit de plek geweest om de rol van de medezeggenschapsraad ten aanzien van het taalbeleid in de
Whw op te nemen. Het wetsvoorstel kiest daar niet voor,
zodat de huidige wisselende praktijk zoals die hiervoor
in dit artikel is geschetst, zal worden voortgezet. Uit het
oogpunt van de autonomie van instellingen is dat een
voordeel. Voor zover medezeggenschapsraden in de
praktijk binnen hun instelling het instemmingsrecht
op het taalbeleid nog niet hebben, had een voorschrift
tot een versterking van deze medezeggenschapsraden
geleid. In plaats daarvan kiest het wetsvoorstel voor een
uitbreiding van de medezeggenschapsbevoegdheden
van de opleidingscommissie.
De taalkeuze wordt per opleiding opgenomen in de OER
Aan artikel 7.13, tweede lid Whw, het artikel over de
OER en welke onderwerpen daarin allemaal geregeld
moeten worden, wordt een onderdeel z toegevoegd,
luidende:”z. de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd
en waarin de examens worden afgenomen.”
Over de medezeggenschap zegt de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel het volgende:
Taal als onderdeel in de onderwijs- en examenregeling
De taal waarin het onderwijs en de examens worden
gegeven, wordt veelal door instellingen in de oer vastgelegd. Dit gebeurt echter nog niet op iedere instelling,
mede doordat er geen expliciete wettelijke verplichting
toe bestaat. Daarom wordt voor zowel het mbo als het
ho de verplichting in de wet opgenomen dat in de oer
moet worden opgenomen in welke taal het onderwijs
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en de examens worden verzorgd. Dit zorgt eveneens
voor duidelijkheid voor (aspirant-)studenten.
Voor het ho wordt hiervoor in artikel 7.13 van de WHW
een nieuw onderdeel ingevoegd, hierop heeft de
opleidingscommissie instemmingsrecht. Gelet op de
kennis en expertise van de opleidingscommissie is het
namelijk van belang dat ook zij kunnen meepraten en
meebeslissen over het vormgeven van de opleiding. Op
deze manier kan haar inhoudelijke kennis en kunde
ten aanzien van de inhoud van de opleiding ten goede
komen aan de besluitvorming ten aanzien van de OER
en met de verkregen rechten kan zij daarop invloed
uitoefenen. Hiermee wordt het instemmingsrecht dat
de VSNU en Vereniging Hogescholen in hun Internationaliseringsagenda voor ogen hadden, gerealiseerd.15

Onderzoek van de inspectie laat
zien dat elke instelling de
medezeggenschap anders geregeld
heeft
Het wetsvoorstel beoogt dus, met uitsluiting van de
instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op dit onderdeel van de OER van een opleiding, de
opleidingscommissie bevoegd te maken om instemming te verlenen aan het onderdeel van de OER dat
betrekking heeft op de taal waarin het onderwijs wordt
gegeven en de examens worden afgenomen. Het aanknopingspunt voor de opleidingscommissie is de OER
van een opleiding of een groep van opleidingen.
De basis voor deze uitbreiding van de instemmingsbevoegdheid van de opleidingscommissies is gelegd door
de Wet versterking bestuurskracht.16 De opleidingscommissie had voorheen het adviesrecht op de OER en
kreeg als gevolg van deze wijziging van de Whw met
ingang van 1 september 2017 al instemmingsrecht op
enkele onderdelen van de OER17. De taalkeuze wordt
daar nu aan toegevoegd.

De medezeggenschapsraad en het taalbeleid:
hoe verder?
Nu het wetsontwerp daarover geen nadere bepalingen
bevat, blijft de rol van de medezeggenschapsraad bij
het taalbeleid onduidelijk. Dat dat het taalbeleid op de
een of andere manier besproken moet worden met de
medezeggenschapsraad, lijkt me duidelijk.
Dat de gedragscode volgens het wetsontwerp afgeschaft wordt, en de taalkeuze per opleiding ter instemming wordt voorgelegd aan de opleidingscommissie,
is in ieder geval geen belemmering om het onderwerp
taalbeleid ook in de toekomst aan de medezeggenschapsraad voor te leggen. In plaats van de gedragscode
komt volgens de memorie van toelichting de verplichting om beleid vast te stellen “met betrekking tot de
procedure waarmee en de inhoudelijke gronden waarop
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wordt overgegaan tot het verzorgen van een opleiding
of een deel van een opleiding in een andere taal.”18 Dat
is naar zijn aard een onderwerp voor de medezeggenschapsraad.
Instellingen moeten alleen zelf de afweging maken hoe
ze het onderwerp taalbeleid voorleggen aan de medezeggenschapsraad: ter informatie, voor advies of ter
instemming. De uitkomst kan per instelling verschillen
en zal mede bepaald worden door de bestaande praktijk.
Als het binnen een instelling gebruikelijk was om de
gedragscode voor instemming voor te leggen aan de
medezeggenschapsraad, dan ligt het voor de hand om
in het vervolg hetzelfde te doen met “het beleid met
betrekking tot (…) de inhoudelijke gronden waarop
wordt overgegaan tot het verzorgen van een opleiding
of een deel van een opleiding in een andere taal”. De
instemmingsaanvraag betreft dan formeel “het taalbeleid” in plaats van “de gedragscode”.
Hoewel de uiteindelijke tekst van het wetsvoorstel nog
niet bekend is, en evenmin of en in welke vorm Tweede
en Eerste kamer het zullen goedkeuren, kunnen instellingen nu al rekening houden met een wetswijziging
in de zin zoals nu voorgesteld in de consultatieversie.
De beoogde datum van inwerkingtreding is volgens de
minister 1 maart 2020.19

ECLI:NL:RBMNE:2018:3117. BON vorderde een verbod om Nederlandstalige opleidingen te wijzigen in Engelstalige opleidingen. De
voorzieningenrechter wees de vordering af, omdat onvoldoende
aannemelijk was geworden dat de universiteiten in strijd handelden met artikel 1.3 lid 5 en artikel 7.2 Whw.
4

In het kader van dit artikel maak ik onderscheid tussen wat ik
noem “taalbeleid” en “taalkeuze”. Met de term “taalbeleid” bedoel ik
de criteria aan de hand waarvan een instelling bepaalt of een opleiding in een andere taal dan het Nederlands moet worden gegeven.
Met “taalkeuze” bedoel ik de uiteindelijke beslissing per opleiding,
die op grond van de criteria wordt genomen. De gedragscode van
artikel 7.2 Whw bevat in mijn terminologie het taalbeleid.

5

KNAW, Nederlands en/of Engels?, taalkeuze met beleid in het
Nederlands hoger onderwijs, Den Haag, 2017, p.40.

6

Minister van OCW in brief aan TK 4 juni 2018 over Internationalisering, 22452, nr.59, p.8.

7

Inspectie van het Onderwijs, Nederlands of niet: gedragscodes en
taalbeleid in het hoger onderwijs, Utrecht nov 2018, p.26.

8

Kortheidshalve beperkt ik me in dit artikel verder tot de situatie bij
hogescholen.

9

De in lid e genoemde artikelen zijn onderwerp van het instemmingsrecht van de opleidingscommissie.

10 Artikel 2.2 Whw.
11 Of omvat onderdeel y (“de feitelijke vormgeving van het onderwijs”)
wellicht ook de gedragscode? Dan zou de medezeggenschapsraad
instemmingsrecht hebben over de gedragscode als onderdeel van

Conclusie
Wanneer het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid
in deze vorm in werking treedt, wordt het instrument
gedragscode afgeschaft. Niettemin blijft het nodig om
onderscheid te maken tussen wat ik noem taalbeleid
(de criteria voor een taalkeuze zoals tot nu toe opgenomen in een gedragscode in de zin van de Whw) en de
uiteindelijke taalkeuze in de OER van een specifieke
opleiding. Voor wat ik de taalkeuze noem, maakt het
wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid de opleidingscommissie instemmingsbevoegd. Het wetsvoorstel
voegt “de taal waarin het onderwijs wordt gegeven” toe
aan de verplichte onderdelen van de OER en geeft de
opleidingscommissie instemmingsrecht op dit onderdeel. Gezien de reikwijdte van de OER heeft deze nieuwe
bevoegdheid van de opleidingscommissie betrekking op
een opleiding of een groep van opleidingen.
Naast deze bevoegdheid van de opleidingscommissie
blijft er naar mijn mening alle aanleiding om aan de
medezeggenschapsraad het ‘opleidingsoverstijgende’
onderwerp van het taalbeleid voor te leggen. Of dat ter
instemming of voor advies zal zijn mogen instellingen
zelf blijven bepalen. Nu het wetsvoorstel op dit punt
geen voorschriften bevat, ligt het voor de hand om de
bestaande praktijk op dit punt voort te zetten.

de OER. Het hieronder te behandelen wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid maakt een antwoord op deze vraag overbodig, door het
onderwerp taalbeleid als verplicht OER-onderwerp toe te voegen
aan artikel 7.13 lid 2 als onderdeel z.
12 www.internetconsultatie.nl, geraadpleegd december 2018.
13 Wet Taal en toegankelijkheid (internetconsultatieversie), memorie
van toelichting, p.9
14 Idem, p.9 en 10.
15 Wet Taal en toegankelijkheid (internetconsultatieversie), memorie
van toelichting, p.10
16 Stsbld 2016, 273, 14 juli 2016.
17 Artikel 9.18 lid 1 sub a. Zie ook mijn artikel in Hoger Onderwijs
Management nr. 4 2016.
18 Wet Taal en toegankelijkheid (internetconsultatieversie), memorie
van toelichting, p.10
19 De termijn waarop wetswijziging voorzien is kwam aan de orde in
het Algemeen Overleg van 21 juni 2018:
“De heer Futselaar (SP): Ik heb een heel kleine feitelijke vraag. Ik
heb ook gevraagd: wanneer kunnen we het voorstel verwachten
voor een aanpassing van artikel 7.2, geloof ik, van de WHW? Wat is
het proces, om het zo maar te zeggen? Ik hoef geen harde datum of
zo, maar over welke termijn hebben we het ongeveer?
Minister Van Engelshoven: U bedoelt dan de inwerkingtreding, hè?
Wij streven ernaar om de wet op 1 maart 2020 in werking te laten
treden. Dat betekent dat wij best een ambitieus wetgevingsprogramma hebben te gaan, maar de planning doet het welzijn van
mijn mensen niet onder de maat zakken.”

Noten

Een logische datum van inwerkingtreding lijkt mij overigens 1
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Onderwijsraad, Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger

september, maar andere aanduidingen voor de voorgenomen

onderwijs, Den Haag, 2011, p.7.

inwerkingtreding dan 1 maart 2020 heb ik niet gevonden.

2

Bijvoorbeeld: M. Huygen, Tweede Kamer wil actie tegen ‘verengelsing’ studies, NRC Handelsblad, 16 januari 2019.

3

Beter Onderwijs Nederland tegen Universiteit Maastricht en Universiteit Twente, 6 juli 2018,
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Door Lisette Flohil-Griep

Wijziging besluit experimenten flexibel hoger
onderwijs
In week 51 heeft de Raad van State advies uitgebracht
over het volgende ontwerpbesluit tot wijziging van
het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in
verband met het verruimen van de mogelijkheid tot
deelname aan het experiment flexstuderen. Via het
nader rapport zal de minister van OCW ingaan op het
advies van de Raad van State.

Wijziging regeling titulatuur hoger onderwijs
In de Staatscourant 2018, Nr. 67846, is een wijziging
van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het
hoger beroepsonderwijs gepubliceerd. In de regeling
wordt een overgangsbepaling toegevoegd. Studenten
die zich in de aanloop naar het studiejaar 2018/2019
hebben ingeschreven en studenten die vóór
1 september 2018 ingeschreven stonden, verwachtten na afstuderen de graadtoevoeging te ontvangen
zoals deze gold voor de inwerkingtreding van deze
regeling. Voor de meeste studenten geldt dat zij de
nieuwe graadtoevoeging als een verbetering ervaren,
omdat deze internationaal meer herkenbaar is dan
de graadtoevoeging die daarvoor gold. Studenten die
desalniettemin hechten aan het ontvangen van de
graadtoevoeging die gold bij inschrijving voor de studie, wordt met deze wijzigingsregeling de mogelijkheid geboden om tegen inlevering van het getuigschrift met daarop de nieuwe graadtoevoeging, een
getuigschrift te ontvangen van het instellingsbestuur
met de graadtoevoeging die gold vóór 1 september
2018. Indien een student voor het ontvangen van zijn
getuigschrift al aan heeft gegeven voorkeur te hebben voor de oude graadtoevoeging, kan de instelling
meteen al een getuigschrift verstrekken met de oude
graadtoevoeging. De regeling is op 4 december 2018
inwerking getreden.

Wijziging uitvoeringsbesluit WHW 2008
(kwaliteitsbekostiging)
Via dit Ontwerpbesluit wordt de juridische grondslag
voor de kwaliteitsafspraken geregeld. Het ontwerpbesluit is voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Onderwijsaccountantsprotocol 2018
In de Staatscourant 2019, Nr. 3039, is de Regeling
onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 gepubliceerd. Voor elke onderwijssector is geregeld dat
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wetgeving

bepaalde informatie (jaarrekening en opgave van
bekostigingsgegevens of over besteding van bekostiging) moet zijn voorzien van een verklaring van de
accountant. Ook is geregeld dat de minister via een
ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften
kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het
accountantsprotocol. Het accountantsprotocol vormt
daarmee de schakel tussen enerzijds de wet- en
regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft
een toelichting op het te hanteren referentiekader,
het accountantsonderzoek en de gewenste accountantsproducten. Deze regeling treedt in werking met
ingang van 31 januari 2019 en werkt terug tot en met
1 januari 2018.

Wijziging van oa uitvoeringsbesluit WHW
2008 (Brexit)
Bij de Raad van State is voor advies voorgelegd een
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000, het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder
terugtrekkingsakkoord.

Wijziging wet studiefinanciering 2000
Studenten die vallen onder het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs kunnen, naast de
reisvoorziening en een eventuele aanvullende beurs,
gebruikmaken van de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen voor de kosten van studie
en levensonderhoud. Dit geldt voor studenten die op
of na 1 september 2015 aan een bachelor of master
begonnen zijn. Om de financiële houdbaarheid van
het stelsel te verbeteren is in het regeerakkoord de
maatregel opgenomen om de rente op studieleningen
onder het studievoorschot te baseren op de 10-jaarsrente in plaats van op de 5-jaarsrente. Dit wetsvoorstel voorziet daarin. De gemiddelde rentesubsidie van
de overheid aan de student wordt hiermee verkleind.
De 10-jaarsrente gaat gelden voor studenten die op of
na 1 januari 2020 beginnen aan een opleiding in het
hoger onderwijs. Het wetsvoorstel is op 11 december
2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste
Kamercommissie voor OCW heeft op 29 januari 2019
het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de
memorie van antwoord van de minister van OCW.
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Congres
‘Frauderende studenten’
Achtergronden, preventie en aanpak in het hoger onderwijs
Dit congres gaat in op actuele fraudemethoden, signalering, preventie
en de (juridische) aanpak. In de middag ga je aan de slag met je eigen
fraudebeleid en is er ruimte voor intervisie in een praktische subsessie.

Krijg grip op examenfraude!

Datum
Donderdag 20 juni 2019
Speciaal voor:
• Examencommissieleden
• Docenten
• Opleidingsdirecteuren
• Studieadviseurs

medilexonderwijs.nl/fraude

