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Voorwoord

“Zet mensen bij elkaar in een ruimte met een gezamen-
lijk doel en er gebeuren mooie dingen”. Deze observatie 
van Annemarie van den Broek zullen we allemaal 
wel herkennen. Van den Broek is docent, maar ook 
voorzitter van een hogeschoolbreed innovatiewerk 
binnen Fontys. In haar visie op onderwijsvernieuwing 
benadrukt ze het belang van de eigen zoektocht van 
docenten en studenten naar oplossingen en verbete-
ringen. Passend bij de eigen context. In die zin pleit ze 
ervoor om steeds weer het ‘wiel opnieuw uit te vinden’. 
Met daarbij dus ruimte voor het ontstaan van verschil-
len, omdat de ene context de andere niet is. En dat dat 
spannend is vanuit een perspectief van management 
en beheer, dat erkent Van den Broek, maar er bestaat 
nu eenmaal geen one-size-fits-all onderwijsmodel. 

Ik denk dat het van onderop laten komen van ver-
nieuwing inderdaad te allen tijde het beste werkt. 
Daar zitten immers de mensen die zien wat er wel en 
niet werkt in de praktijk. Of zoals Van den Broek het 
verwoordt: “De kracht van docenten die elkaar verder 
helpen is juist dat ze ‘het klappen van de zweep ken-
nen’ en weten voor welke dilemma’s je dagelijks komt 
te staan”. Maar hoe creëren we de juiste randvoorwaar-
den voor die beweging en faciliteren we dat docen-
ten ruimte krijgen voor hun ideeën en initiatieven? 
Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van beurzen 
voor onderwijsinnovaties door docenten zelf. Daartoe 
diende de instelling van het Comeniusprogramma, 
uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-
onderzoek (NRO). 
 

Het Comeniusprogramma maakt onderdeel uit van het 
in 2018 opgerichte ComeniusNetwerk. De beurzen uit 
het programma stimuleren vernieuwende projecten 
en het netwerk is er voor kennisdeling en het samen-
brengen van vernieuwende docenten. In deze editie 
van HO-management wordt een tussenbalans gegeven 
die laat zien dat het netwerk leeft en vruchten afwerpt. 
Interessant daarbij is dat vanuit het netwerk ook sug-
gesties terecht zijn gekomen bij Minister van Engels-
hoven ten behoeve van haar strategische agenda. 
Bijvoorbeeld over het kunnen verduurzamen van de 
vernieuwingen.

Een suggestie aan de minister werd ook gedaan door 
Anneloes van Staa, een van de twee winnaars van de 
eerste Deltapremie, tijdens de uitreiking van die prijs. 
De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle 
bijdrage die lectoren men hun onderzoeksgroepen 
leveren aan de samenleving. De suggestie van Staa 
aan de minister was om meer structurele middelen toe 
te kennen aan het praktijkgerichte onderzoek in het 
hbo. Zij herhaalde die oproep tijdens het SIA-congres, 
een dag vol inspirerende workshops, lezingen en 
ontmoetingen. In deze editie van HO-management een 
impressie daarvan, waaruit blijkt waarom er inderdaad 
meer geld moet naar het praktijkgerichte onderzoek. 
Het praktijkgerichte onderzoek is immers bij uitstek 
een motor voor onderwijsinnovatie door docenten 
en studenten zelf. En ook een uitstekend vehikel om 
bottum-up vernieuwingen te kunnen verduurzamen en 
op te schalen via gevalideerde kennisontwikkeling en 
de disseminatie ervan.

De redactie wenst de lezers van HO-management 
alvast hele plezierige feestdagen toe en een bijzonder 
goed uiteinde. Tot in 2020!

Marcel de Haas,
hoofdredacteur

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

Vernieuwende docenten en  
studenten
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Wet- en regelge-
ving

Regeerakkoord 2017

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst van 
oktober 2017 is vastgelegd dat de middelen die vrij-
komen door het studievoorschot gekoppeld zouden 
worden aan kwaliteitsafspraken.

De middelen die vrijkomen door het studievoorschot 
worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op instel-
lingsniveau. Instellingen krijgen de ruimte om daartoe 
samen met partners zelf doelstellingen en indicatoren 
op te stellen. Deze kwaliteitsafspraken moeten wel 
passen binnen de doelen van de Strategische Agenda 
Hoger Onderwijs en worden onafhankelijk getoetst. 

ij a oo  an de waliteitsa s ra en wordt door  
vastgesteld of de doelen behaald zijn. Indien de afspra-
ken niet nagekomen zijn, is het uitgangspunt dat wordt 
gekort op toekomstige middelen.2

Sectorakkoord met het hbo 2018
er olgens ee t de minister an  met de studen-

tenorganisaties ISO en LSVb, de VSNU en de Vereniging 
Hogescholen overlegd over de kaders voor de kwali-
teitsafspraken. Op 9 april 2018 hebben deze partijen een 
akkoord gesloten over de vormgeving van de kwaliteits-
afspraken in de periode 2019 tot en met 2024 getiteld 
Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 

2019–2024.3 Het akkoord is opgenomen in de beide 
sectorakkoorden hbo en wo die eveneens op 9 april 

 zijn gesloten tussen de minister an  en de 
Vereniging Hogescholen respectievelijk de VSNU. In de 
sectorakkoorden is onder meer vastgelegd dat instel-
lingen een plan moeten maken voor de invulling van de 
kwaliteitsafspraken rond zes thema’s.

Deze thema’s voor de aanwending van de middelen 
moeten de instellingen op lokaal niveau vertalen in 
concrete maatregelen en beleid. Dat moet gebeuren in 
dialoog tussen studenten, docenten, relevante externe 
belanghebbenden (bedrijven, maatschappelijke organi-
saties, andere onderwijsinstellingen, regionale overhe-
den), bestuurders, medezeggenschap en toezichthou-
ders. Instellingen moeten in een plan laten zien waar 
zij met de inzet van de studievoorschotmiddelen naar 
streven in de periode tot en met 2024.

In dit plan voor de inzet van de studievoorschotmidde-
len worden de voorgenomen bestedingen opgenomen 
(hierna ‘voornemens’ genoemd) op de zes landelijk 
overeengekomen thema’s en de doelen die de instelling 
met die bestedingen wil realiseren. Voornemens en 
doelen kunnen gelden voor de gehele instelling, maar 
ook voor bepaalde onderdelen daarvan of voor speci-
fie e groe en studenten. e instelling es rij t oor 

Stand van zaken  
kwaliteitsafspraken

Naar aanleiding van de brief1 die de minister van OCW op 5 november 2019 
over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurde ga ik in dit artikel in op de 
juridische aspecten van de kwaliteitsafspraken. Hoe staat het ervoor met de 
kwaliteitsafspraken? 

Door Philip Coté   
Mr. Philip 

ot    
is jurist en 
bedrijfskundige 
en werkzaam 
als adviseur en 
functionaris 
gegevensbe-
scherming 

egister  
bij Duthler As-
sociates. Hij is 
gespecialiseerd 
in gegevensbe-
scherming en 
hoger onder-
wijsrecht. In 
opdracht van 
de Vereniging 
Hogescholen 
schreef hij de 
Handreiking 
voor examen-
commissies. 
Daarnaast 
treedt hij op 
als trainer van 
examencom-
missies. om-
mentaar op dit 
artikel is wel-
kom: p.cote@
duthler.nl. 
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alle zes thema’s ofwel de voornemens en de daaraan 
gekoppelde doelen die zij ten aanzien van dat thema wil 
realiseren met de studievoorschotmiddelen of waarom 
zij op dat thema geen inzet wil plegen met de studie-
voorschotmiddelen. De instelling verwoordt daarbij 
expliciet hoe haar keuzes passen bij de bredere onder-
wijsvoornemens en onderwijsvisie van de instelling en 
de historie en de context van de instelling, waaronder 
door de instelling ook kan worden begrepen de meerja-
rige ontwikkeling van de instellingsbegroting.
De instelling formuleert in haar plan tevens welke 
voortgang zij in 2021 wil hebben geboekt met de verwe-
zenlijking van haar voornemens.4 

Besluit kwaliteitsbekostiging 2019
De sectorakkoorden zijn vervolgens uitgewerkt in het 
Besluit kwaliteitsbekostiging5 dat op 26 april 2019 in het 
Staatsblad stond. Het Besluit kwaliteitsbekostiging wij-
zigt et it oerings esluit  . ierin zien we in 
artikel 4.29 de zes landelijke thema’s terug:

Kwaliteitsthema’s 
Onze minister kan kwaliteitsbekostiging toekennen 
vanwege door een instellingsbestuur in het vooruitzicht 
gestelde kwaliteit of door een instellingsbestuur gereali-
seerde kwaliteit op:
a.   onderwijsintensiteit, waaronder de mate waarin 

kleinschalig onderwijs aan de instelling wordt gere-
aliseerd;

b.  onderwijsdifferentiatie, waaronder de variëteit van 
het aanbod in de vorm van onderwijstrajecten naar 
niveau of didactisch concept of in de vorm van 

rogrammas oor de ontwi eling an s e ifie e 
talenten;

c.  docentkwaliteit, waaronder de professionalisering 
van docenten;

d.  onderwijsfaciliteiten, waaronder de fysieke 
omgeving die bijdraagt aan onderwijsintensiteit 
als bedoeld in onderdeel a en de digitale omgeving 
waarbinnen het onderwijs plaatsvindt;

e. begeleiding van studenten; of
f.  studiesucces, waaronder de doorstroom naar en 

toegankelijkheid van het hoger onderwijs en gelijke 
kansen op het behalen van een diploma voor alle 
studenten.6

Bekostiging: algemene berekeningswĳze  
versus kwaliteitsafspraken

olgens de w wordt de rij s ijdrage ont angen 
voor alle instellingen op dezelfde manier berekend. “De 
algemene berekeningswijze bevat voor alle instel-
lingen of voor groepen van instellingen gelijkelijk 
geldende maatstaven.”7 Het uitgangspunt is immers dat 
de overheid zich niet bemoeit met de inrichting van 
het onderwijs bij de instellingen. Er bestaat aanspraak 
op bekostiging als aan een basisniveau van kwaliteit 
(deugdelijkheidseisen) is voldaan. 

Bijzondere of geoormerkte toedeling van bekostiging, 
zoals bij prestatieafspraken  of kwaliteitsafspraken,8 

staat dus op gespannen voet met de vrijheid van onder-
wijs. Daarnaast bestaat het risico dat Louw signaleert: 

“[In het geval van] bekostiging op basis van afspraken 
met de overheid, bestaat het gevaar dat de instellingen 
worden overgeleverd aan de (politieke) waan van de dag. 
Een bekostigingsmodel met objectieve parameters geeft 
de instellingen daartegen een betere bescherming.” 9

Om de bekostiging voor kwaliteitsafspraken mogelijk 
te ma en moest e ostigingsarti el .  w dan oo  
gewijzigd worden. e aad an tate wees in diens 
ad ies ij et oorstel et studie oors ot oger 
onderwijs op het feit dat je niet zonder meer af kan 
stappen van de algemene berekeningswijze van de 
rijksbijdrage. 

“Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het recht op 
basisbekostiging naar gelijke maatstaven, waarvan in 
ieder geval de hoofdlijnen (het oogmerk en de belang-
rijkste indicatoren) in de formele wet moeten worden 
vastgelegd.” 10

aar aanleiding an et ad ies an de aad an tate 
heeft de regering in het wetsvoorstel de onderwerpen 
vermeld waar de kwaliteitsafspraken betrekking op 
hebben: onderwijsdifferentiatie, onderwijsintensiteit, 
docentkwaliteit en studiesucces. De fundamentele 

ritie  an de aad an tate werd door de regering 
summier weerlegd met het argument: “Kwaliteitsbekos-
tiging is bedoeld als aanvulling op de basisbekostiging.” 
Afgezien van het feit dat het begrip “basisbekostiging” 
geen juridische betekenis heeft, moeten we nu con-
cluderen dat voor een extraatje eenmaal andere regels 
gelden? Dat argument miskent dat het voor instel-
lingen om substantiële bedragen gaat. Instellingen 
kunnen zich niet permitteren om geen aanvraag voor 
kwaliteitsbekostiging in te dienen. Het totaalbudget 
kwaliteitsbekostiging loopt op van 376 miljoen euro in 
2021 tot 561 miljoen euro in 2024.11 In totaal bedraagt het 
budget 1,903 miljard euro. 

Om de kwaliteitsbekostiging mogelijk te maken, zijn bij 
de et studie oors ot12 de leden 5 en 6 in artikel 2.6 

 inge oegd

5. Met het oog op de bevordering van de kwaliteit van 
het hoger onderwijs of het wetenschappelijk onder-
zoek kan Onze minister in afwijking van de algemene 
berekeningswijze, bedoeld in het eerste lid, aan de 
rijksbijdrage waarop de in artikel 1.9, eerste lid, bedoelde 
aanspraak betrekking heeft, een bedrag toevoegen in 
verband met de door een instelling in het vooruitzicht 
gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onder-
wijs of het wetenschappelijk onderzoek. 

6. Bij de berekening van het bedrag dat op grond van het 
vijfde lid aan de rijksbijdrage wordt toegevoegd, worden 
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in ieder geval de bij algemene maatregel van bestuur 
te bepalen maatstaven voor onderwijsdifferentiatie, 
onderwijsintensiteit, docentkwaliteit en studiesucces 
gehanteerd. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur kunnen andere bij de berekening te hanteren 
maatstaven worden vastgesteld. Bij algemene maatregel 
van bestuur wordt voorts vastgesteld voor welk tijdvak 
de berekeningswijze, bedoeld in het vijfde lid, geldt.

e o lettende lezer telt in arti el .  lid   ier 
thema’s. Over de uitbreiding naar zes thema’s merkt de 
toelichting op het Besluit kwaliteitsbekostiging terloops 
op: 

Vier van de zes kwaliteitsthema’s vloeien rechtstreeks 
voort uit de wettelijke grondslag van onderhavig 
besluit in artikel 2.6, zesde lid, van de wet. Het betreft de 
thema’s onderwijsintensiteit, onderwijsdifferentiatie, 
studiesucces en docentkwaliteit. In onderhavig besluit 
zijn daaraan twee thema’s toegevoegd: begeleiding van 
studenten, en onderwijsfaciliteiten.13

etste nis  oogt et reemd dat er twee t emas ij 
gesmokkeld’ worden. Maar goed, het besluit is op grond 

an arti el .  lid  w oorge angen  ij erste en 
Tweede Kamer en over dit detail hebben Kamerleden 
geen vragen gesteld. 

Juridische vormgeving kwaliteitsbekostiging
Voor de juridische vormgeving van de kwaliteitsbe-
kostiging wordt een aantal instrumenten gebruikt. 
Ten eerste zijn de bepalingen van het Besluit kwali-
teitsbekostiging sinds april 2019 opgenomen in het 

it oerings esluit  . n arti el .  an et 
it oerings esluit   tre en we de eerderge-

noemde zes kwaliteitsthema’s aan. De artikelen 4.30 
tot en met 4.33 gaan over maatstaven voor toekenning 
en tijdvakken van de kwaliteitsbekostiging bij planbe-
oordeling en bij planrealisatie. Artikel 4.34 bevat een 
hardheidsclausule. De minister kan bij onbillijkheden 
van overwegende aard in individuele gevallen afwijken 
van de toekenningsregels. 

Ten tweede zijn er beleidsregels gemaakt voor de pro-
cedure van de aanvraag, de beslistermijn, de bereke-
ningswijze en de betaling van de kwaliteitsbekostiging. 
De beleidsregels bevatten onder meer de parameters 
aan de hand waarvan het budget voor de kwaliteitsbe-
kostiging per groep van instellingen per begrotingsjaar 

wordt berekend. Ook wordt in de beleidsregels bepaald 
dat niet-toegekende bedragen uit het budget ten goede 
komen aan de instellingen waaraan wel een bedrag is 
toegekend.14 Deze beleidsregels zijn sinds 20 september 
2019 opgenomen in de nieuwe paragraaf 2a (Beleidsre-
gels waliteits e ostiging  an de egeling finan i n 

oger onderwijs o .

en derde is in de egeling jaar erslagge ing onderwijs 
een bepaling opgenomen over de verantwoording door 
een instelling. Sinds april 2019 is als gevolg van het 
Besluit kwaliteitsbekostiging in artikel 3 (afwijkingen 

an en aan ullingen o  oe   urgerlij  et oe  an 
de egeling jaar erslagge ing onderwijs een nieuw 
artikellid f1 opgenomen dat luidt: 

n a wij ing an oe     
f1. wordt in het bestuursverslag over de jaren 2019 tot en 
met 2024 een hoofdstuk toegevoegd over de voortgang 
ten aanzien van inhoud en proces van de kwaliteitsaf-
spraken, bedoeld in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit 

  waar ij a s ra en met de medezeggen-
schap over de besteding van de studievoorschotmid-
delen terugkomen;

Ten vierde moet de NVAO adviseren over de plannen die 
instellingen maken om in aanmerking te komen voor 
kwaliteitsbekostiging. Deze nieuwe taak is eveneens 
o genomen in de egeling finan i n oger onderwijs in 
een nieuw artikel 18a. Daar staat ook: “Het accreditatie-
orgaan stelt een toetsingsprotocol vast voor de advise-
ring”.  Dit betreft het normenkader en de werkwijze die 
de NVAO hanteert voor de beoordeling van aanvragen. 
Dit protocol is te vinden op nvao.net.16 

Het resultaat van de juridische vormgeving is een 
lappendeken van bepalingen die zijn ondergebracht 
in verschillende besluiten, regelingen en protocollen. 
Het kost tijd en speurwerk om alle regelgeving rond 
de kwaliteitsafspraken op een rijtje te krijgen en de 
samenhang in beeld te brengen. Voor de naleving en de 
verantwoording wordt dat een lastige opgave.

Minister overrulet NVAO-advies
  no em er stelde et amerlid ester eld ragen 

aan de minister an  o er et ositie e esluit dat 
de minister had genomen, terwijl de NVAO negatief 
geadviseerd had. Het antwoord van de minister volgde 
op 7 november en geef ik hieronder weer.

3. Kunt u toelichten waarom ervoor is gekozen het 
advies van de NVAO naast zich neer te leggen en de 
plannen van de TU Delft betreffende de kwaliteitsaf-
spraken alsnog goed te keuren?

Adviezen van de NVAO hebben een zwaarwegende 
rol in mijn besluitvorming over de plannen voor de 
kwaliteitsafspraken. Ik heb echter in het akkoord dat 
ik samen met de VSNU, de Vereniging Hogescholen 

t er stra s oo  esloten 
wordt, het is heel belangrijk 
dat we de investeringen uit de 
kwaliteitsafspraken overeind 
houden”
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en ISO en LSVb heb gesloten ook afgesproken dat de 
minister de instelling de mogelijkheid geeft in een 
gesprek haar zienswijze te geven. In haar zienswijze 
heeft de TU Delft verhelderd dat er sprake is van con-
crete, meetbare en traceerbare acties en doelen. Deze 
informatie is een verduidelijking van de aanvraag. Ik 
heb deze informatie daarom in mijn besluitvorming 
betrokken. Ik heb vastgesteld dat de NVAO op een zorg-
vuldige manier, overeenkomstig de uitgangspunten van 
het Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs tot 
een afgewogen advies is gekomen. De verheldering die 
de TU Delft heeft verschaft, heeft echter tot een andere 
afweging geleid voor mijn besluit.

4. Bent u van mening dat door het niet overnemen van 
het NVAO-besluit daarmee de onafhankelijkheid van 
het goedkeuringsproces van de kwaliteitsafspraken is 
beïnvloed?

Nee, dat ben ik niet. De adviezen van de NVAO hebben 
een zwaarwegende rol in mijn besluitvorming. Zoals 
afgesproken in het akkoord over de kwaliteitsafspraken 
bied ik instellingen de mogelijkheid hun zienswijze 
op het advies te geven, alvorens ik een besluit neem. 
In deze casus heeft de instelling in de zienswijze haar 
aanvraag verhelderd, en ben ik tot een ander besluit 
gekomen dan de NVAO heeft geadviseerd.17

 
Vooropgesteld dat de minister af kan wijken van een 
advies, laat de argumentatie van de minister toch twijfel 
bestaan aan de transparantie van het besluitvormings-
proces. De mogelijkheid dat een instelling een zienswijze 
kan geven op het NVAO-advies is inderdaad opgenomen 
in het sectorakkoord.18 In de toelichting bij het Besluit 
kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs is te lezen:

Een negatief advies zal in de regel leiden tot een negatief 
esluit. ij een negatie  ad ies zal de minister an  

het gesprek aangaan met de instelling alvorens hij een 
bekostigingsbesluit neemt. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (artikel 3:50) kan van een advies wor-
den afgeweken, mits deugdelijk gemotiveerd.19

Of in dit geval sprake is van een “deugdelijke motive-
ring” voor het positieve besluit van de minister valt aan 
de hand van het antwoord op de Kamervraag niet goed 
vast te stellen. Uit het antwoord blijkt evenmin dat een 
beroep is gedaan op de hardheidsclausule van artikel 

.  it oerings esluit  .

Ten slotte
Eerder beschreef Janneke Hooijer in dit blad de ervarin-
gen van Universiteit Maastricht met het opstellen van 
het plan voor kwaliteitsafspraken.20  Haar conclusie was 

dat ro essen zoals de instellings waliteitstoets  
maar ook de kwaliteitsafspraken een zwaar beroep 
doen op de universiteit. Vele mensen moeten naast hun 
reguliere werk als docent, onderzoeker of student, tijd 
investeren in het lezen van stukken, afstemmen met 

ollegas en o erleggen in ers illende gremia. et 
bereiken van een akkoord over kwaliteitsafspraken is 
pas het begin. De volgende uitdaging, het zorgvuldig 
monitoren van de voortgang en de verantwoording in 
de jaarverslagen, staat ons alweer te wachten. 

In de brief van 5 november 2019 vermeldt de minister 
dat zij een positief besluit heeft genomen op het plan 
van Universiteit Maastricht, dus de moeite van het 
maken van het plan is beloond.

Met de bekostiging van kwaliteitsafspraken wordt een 
belofte aan studenten ingelost en een afspraak uit het 
regeerakkoord nagekomen. Dat is mooi, maar daarmee 
is er wel een nieuwe, bijzondere bekostigingsvorm 

Investeren in  
Onderwijskwaliteit
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aan de bestaande, algemene berekeningswijze van de 
rijksbijdrage geplakt. De kwaliteitsbekostiging brengt 
plannenmakerij door instellingen en beoordeling door 
NVAO en minister met zich mee. 

Ook vanwege de ervaringen met de prestatiebekosti-
ging ad et mij een oudiger e fi i nter trans aranter 
en objectiever geleken om de middelen die vrij zijn 
gekomen door het studievoorschot volgens de algeme-
ne berekeningswijze van de rijksbijdrage te verdelen. 
De prestatiebekostiging is inmiddels beëindigd zonder 
s oren na te laten in de  en et it oerings esluit 

  o geruimd staat netjes. aar de et studie-
voorschot heeft de toedeling van bekostiging op grond 
van kwaliteitsafspraken stevig verankerd in artikel 

.  . m met de woorden an ouw te s re en  
daarmee bestaat het gevaar dat de instellingen worden 
overgeleverd aan de (politieke) waan van de dag. Het 
voorbeeld waar de Kamervragen over gesteld zijn, laat 
zien dat dat gevaar niet denkbeeldig is. 

Het overigens de vraag of de kwaliteitsafspraken stand 
zullen houden als de discussie over het leenstelsel zich 
verder ontwikkelt. Bij het debat over de begroting van 

 o   no em er is een motie ingediend om ij 
een toekomstige aanpassing van het leenstelsel het in 
onderwijs geïnvesteerde budget ongemoeid te laten”. 
Minister Van Engelshoven gaf eerder in het debat al aan 

et daarmee eens te zijn  w t er stra s oo  esloten 
wordt, het is heel belangrijk dat we de investeringen uit 
de kwaliteitsafspraken overeind houden.”21 

at daar oo  an zij  oorlo ig zitten we nog wel e en 
met de kwaliteitsafspraken opgescheept. Dan kunnen 
we maar beter ook de zonzijde ervan zien. En wat dat 
betreft: hadden de Evaluatiecommissie prestatieafspra-

en en de e iew ommissie oger onderwijs er niet 
op gewezen “dat de prestatiebekostiging een stevige 
impuls heeft gegeven aan het gesprek over – met name 
– onderwijskwaliteit en studiesucces en zeker voor die 
onderwerpen ook positieve effecten heeft gehad.”? Nou 
dan.

Noten

  rie  an de minister an  inza e esteding o rengsten 

leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken, 5 november 

2019, EK 2019-2020, 34035 nr. AH.

  ertrouwen in de toe omst  egeera oord      

 en risten nie d.d.  . .

3  Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 2019–2024, 

Bijlage bij TK 2017-2018, 31288 nr. 621.

4  Sectorakkoord hbo 2018, Vereniging Hogescholen en Ministerie 

 msterdam   a ril . ijlage ij  -   nr. 

621.

5  Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, Stsbld 2019, nr. 162. 

Het besluit is in werking getreden op 27 april 2019. 

6  Artikel 4.29 Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs. Stsbld 

2019 nr.162.

  rti el .  eerste lid .

8  Zie mijn artikel: Kanttekeningen bij prestatiebekostiging, Hoger 

nderwijs management  nr. . aarin ermeld i  dat de aad 

van State waarschuwde dat de prestatiebekostiging niet gebaseerd 

on worden o  et e ostigingsarti el an de .  ad ies an 

de aad an tate is de restatie e ostiging toen ge aseerd o  et 

e erimentarti el  arti el . a .

  ouw .  et ederlands oger onderwijsre t  eiden  . .

  et studie oors ot oger onderwijs  d ies aad an tate en 

nader rapport, TK 2014-2015, 34035 nr.4, p.10 e.v.

11  Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs. Stsbld 2019 nr.162, 

p.16.

  et studie oors ot  ts ld  nr. .

13  Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs. Stsbld 2019 nr.162, 

p.9.

  rti el  tweede lid  egeling finan i n oger onderwijs.

  rti el a tweede lid  egeling finan i n oger onderwijs.

16  NVAO, Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 

-  ersie  mei   . www.n ao.net files atta -

ments . roto ol eoordeling waliteitsa s ra en oger n-

derwijs . d . eraad leegd  no em er .

  ntwoord o  ragen an et lid ester eld o er de wali-

teitsa s ra en an de  el t   no em er .  tt s www.

rij so er eid.nl ministeries ministerie- an-onderwijs- ultuur-en-

wetens a do umenten amerstu en antwoord-o -

schriftelijke-vragen-van-het-lid-westerveld-over-de-kwaliteitsaf-

s ra en- an-de-tu-del t. eraad leegd  no em er .

18  “Met instellingen die in eerste instantie een negatief oordeel van 

de NVAO over hun plan krijgen, gaat de minister het gesprek aan.”: 

Sectorakkoord hbo 2018, Vereniging Hogescholen en Ministerie 

 msterdam   a ril  . . ijlage ij  -   

nr. 621

19  Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs. Stsbld 2019 nr.162, 

p.13.

20  Hooijer, J. Hoger Onderwijs management 2018, nr. 6, p. 4.

  itaat ontleend aan  ien eguide   no em er  eel aanda t 

oor finan i le ositie studenten tijdens egrotingsde at.  
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Docentkwaliteit is  
een van de  
kwaliteitsthema’s
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De opwaartse spiraal van protestacties in ons land is 
een invitatie aan de nog stille groepen om zich even-
eens te roeren. De aanmoediging daartoe komt van 
onze regering, die op elk massaal protest tot nu toe met 
bakken extra geld reageert. De nationale koopmans-
geest is vaardig: met geld kun je rust kopen. Tot nu toe 
heeft Den Haag niet vernomen dat deze vorm van koe-
handel ook een blijk is van een schrijnend tekort aan 
zelfrespect van nationaal bestuur. Duizenden deskun-
digen hebben immers eerder bijdragen geleverd aan de 
totstandkoming van meerjarenplannen en begrotingen 
met het oog op zorgvuldige afwegingen rond publieke 
middelen. Een protestactie kan daarin plots grote ver-
storingen teweegbrengen, naar nu blijkt. 

Daarbij zijn dan ook tragikomische fouten gemaakt. 
Zo zijn in het primair onderwijs de salarissen van de 
leraren lots  in  er oogd  maar de salarissen an 
de schoolleiders niet. Dit terwijl alle argumenten over 
grote werkdruk, en andere vormen van overbelasting in 
het kwadraat voor schoolleiders valide zijn.

Sedert begin november is binnen het hoger onderwijs 
de term ‘witte staking’ in zwang geraakt. Hoogleraren 
laten zich daarover horen. Zij beklagen zich over eigen 
werkdruk, maar vooral ook over de mankementen in de 
positie van jonge wetenschappers. Ik deel die klachten 
en heb over de idiotie van tien achtereenvolgende korte 
dienstverbanden met een eerste vast dienstverband op 
middelbare leeftijd eerder venijnige taal gesproken. 

Maar ik vind het huichelachtig dat de hoogleraren zich 
nu onder de klagers scharen, want zij zijn de hoofdver-
antwoordelijken voor de huidige misstanden. Zij speel-
den en spelen immers de hoofdrollen in het bestuur 
van de universiteit, op het basisniveau en binnen de 
a ulteiten  tot en met de un tie an re tor magnifi us  

die niet zelden tevens voorzitter van het College van 
Bestuur is. In de tweede geldstroominstellingen zijn 
ze ook dominant aanwezig. Het is toch werkelijk niet 
plausibel te veronderstellen, dat zij in de afgelopen 
twee decennia stekeblind waren, toen in de oordeels-
vorming over onderzoekers extreem eenzijdige meet-
te nie en dominant werden  toen roje tfi nan iering 
ook in de eerste geldstroom belangrijk werd, en toen 
de jonge wetenschappers zeer volatiele dienstverban-
den begonnen te krijgen. De rechtvaardiging daarvan 
vormde vaak een verwijzing naar Angelsaksische bloei 
van de wetenschap, maar de resultaten hier waren 
extremer dan in Harvard of Oxford. Dat krijg je met 

na-apen. Voornoemde misstanden zijn ook niet ont-
staan door overheidsmaatregelen. De universiteiten 
hebben het over zich zelf afgeroepen!

Gelukkig is nu een bestuurlijk stroompje onderweg, dat 
aandringt op minder eenzijdige nadruk op onderzoek 
en daarbinnen publicaties, en op meer verbindingen 
met de samenleving. Het zou de propagandisten van de 
‘witte staking’ sieren daar steun aan te betuigen en dat 
te praktiseren. 

Ik kan ze nog een suggestie meegeven: als de hoog-
leraren veel bekommernis hebben met de langdurige 
tijdelijke dienstverbanden van jonge wetenschappers, 
zouden ze hun eigen vaste dienstverband kunnen 
opgeven en daardoor ruimte maken binnen het risico-
management van de instelling voor de jonge doelgroep. 
Voor de hoogleraren zelf zou dit geen nadeel opleveren, 
want zij zijn natuurlijk allen zo goed, dat de universitei-
ten in de rij staan met eervolle aanbiedingen.

De ‘witte staking’ bestaat deels uit blaffen tegen de 
maan, en is voor een ander deel hypocriet. Hoogleraren 
hebben het mooiste beroep ter wereld, want kunnen 
hun hele leven besteden aan hun eigen zelfontplooiing. 
Vergeleken met wat de samenleving aan veranderings-
gezindheid van boeren eist, is hun bestaan bovendien 
een oase van rust. Also sprach der Professor.

Roel in ’t Veld,
bijzonder hoogleraar bestuurskunde

Staking als blĳ k van onvermogen 

Column
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N  is een instrument om walifi aties 
ormeel en non- ormeel  die es re en zijn 

in leeruit omsten an een ni eau te oorzien. 
at an o  alle ni eaus  an asisedu atie tot 

do toraat  en an een edrij so leiding tot meerjarige 
a ondstudies. et  rangs i t walifi aties in ons 
land o  a t ers illende ni eaus en n instroomni-

eau. 

et  gee t inzi t in et ni eau an alle door de 
o er eid er ende walifi aties en de door et  
inges aalde walifi aties in ederland  waardoor de 
waarde oor een wer ge er wer nemer ua ni eau 
dire t duidelij  wordt.

 

Instrument om  
e i ilisering an et 

 te ondersteunen 

Het belang van �exibel onderwĳsaanbod door hogescholen wordt steeds 
belangrĳker. Dat blĳkt wel uit het gegroeide aantal studenten in het 
deeltĳdonderwĳs. NLQF kan hierbĳ een extra hulpmiddel zĳn. Door het NLQF 
wordt inzicht verkregen in de niveaus van zowel van de door de overheid 
erkende opleidingen als opleidingen in de private sector die zich hebben laten 
inschalen in een niveau van het NLQF.  

Door Marĳke Dashorst

NLQF 

arij e 
as orst is 

ad iseur ij et 
 ee t 

meer dan 30 
jaar er aring in 
de ers illen-
de onderwijs-
se toren  oger 
en Middelbaar 
beroepsonder-
wijs en e en 
lang ontwi -

elen. 

Kwaliteit
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Leeruitkomsten 
e ostigde en niet e ostigde onderwijsinstellingen 
unnen een ijdrage le eren door et aan ieden an 
ontra ta ti iteiten en modules en deze te laten oor-

zien an een  ni eau. at gee t inzi t oor zowel 
wer nemers als wer ge ers  et wordt snel duidelij  wat 
en o  wel  ni eau de om etenties an iemand zijn. n 
dat is een ositie e ijdrage aan duurzame inzet aar eid 
o  de ar eidsmar t in ederland en uro a. 

en -ins aling ertelt niet zozeer iets o er de 
gele erde studie-ins anning o  studie-in oud  maar 
o er wat iemand an en weet als een e aald leer ro es 
is a gerond. lle -ni eaus worden es re en in 
termen an leerresultaten aan de and an ennis  aar-
dig eden  zel standig eid en erantwoordelij eid.

Enkele voorbeelden van ingeschaalde 
kwalificaties op niveau 6 

Kwalificatie         Aanvragende   
    organisatie
Officier Koninklijke  Nederlandse   
marechaussee   Defensie Academie
              
Opleiding Sociaal  AvansPlus
psychiatrisch 
verpleegkundige     

Kinderverpleeg- ExpertCare
kundige                            

Kwali�caties met elkaar vergelĳken
lle door de o er eid er ende walifi aties zijn in  

inges aald. e a elor master-stru tuur u lin-
des ri toren en et uro ese raamwer  oor oger 
onderwijs zijn meegenomen in de ins aling an et 

o en wo in et . 

m een idee te ge en  de a o is inges aald o  ni eau  
en een door de o er eid er ende mastero leiding in et 

o en wo rijgt een ni eau . walifi aties an ri ate 
o leiders  edrij so leidingen   en o leidingen an de 

ontra t oot an oges olen en uni ersiteiten worden 

Instrument om  
e i ilisering an et 

 te ondersteunen 

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) is een 
onafhankelijke organisatie die in opdracht van het ministerie 
van OCW verantwoordelijk is voor het invoeren en stimuleren 
van NLQF. De belangrijkste taken van het NCP NLQF zijn het 
inschalen van private (in hbo niet door de overheid erkende 
opleidingen) kwalificaties, onderhouden van het NLQF- 
register (www.nlqf.nl/register) van ingeschaalde kwalificaties, 
voorlichting geven over NLQF en monitoring van NLQF.

et wordt snel duidelij  wat en o  
wel  ni eau de om etenties an 
iemand zijn
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inges aald o  aan raag door et ationaal o rdinatie-
unt . 

m de ins aling mogelij  te ma en ee t et  
 duidelij e riteria en ro edures ontwi eld. 

it maa t et mogelij  om door de o er eid er ende 
walifi aties en niet er ende walifi aties met el aar 

te ergelij en. et  is ge o eld aan et  
uro ean ualifi ation ramewor  waardoor et 

mogelij  wordt om walifi aties oo  o  uro ees 
ni eau te ergelij en. it om de ar eids- en studen-
tenmo iliteit in uro a te erster en en te stimuleren. 
n a ril  adden  uro ese landen un nationa-

le walifi atie aders ormeel aan et uro ese wa-
lifi atie ader  ge o eld. ederland was een 

an de eerste landen die een a oord oor o eling 
naar et  e en ge regen an uro ean ua-
lifi ation d isor  rou   ierin zijn alle lidstaten  
so iale artners    uro ese ommissie  

 ertegenwoordigd .
 

Inschalingsprocedure
e ins alings ro edure estaat uit twee sta en. 
e eerste sta  etre t de eoordeling an de aliditeit 
an de organisatie. ier ij toetst et   o  de 

organisatie oldoet aan de gestelde asiseisen. oor-
waarden die in een aliditeitstoets aan od omen 
zijn re ts ersoonlij eid  eigendomsre t an de 
in te s alen walifi atie  ontinu teit    e amine-
ring en waliteits orging. en e er te toets indt 

laats als de organisatie een waliteits orgs steem 
als  oezi t ns e tie an et nderwijs   

   model  - eurmer  o  toezi t o  
e aminering door de ti ting amen amer ee t. 

e osten ier oor zijn  euro. en iets uitge rei-
dere aliditeitstoets indt laat als de instelling een 

  o  -  eurmer  ee t. osten 
zijn dan .  euro. en uitge reide toets in lusie  et 
audit ezoe  ost .  euro. en ositie e uit omst 

an de aliditeitstoets is een oorwaarde om oor de 
tweede sta  in aanmer ing te omen  de ins aling 

an een walifi atie in et -raamwer . en team 
an e erts eoordeelt de walifi atie o  asis an 

de ingestuurde do umenten en gee t ad ies o er et 
ni eau aan de ommissie ns aling  waarin onder 
andere ertegenwoordigers an nderwijsins e tie 
en de  zitting e en. e doorloo tijd an een 
aan raag tot aan ins aling ligt tussen de  en  
maanden. an ragende organisaties ge en aan dat 

et doorlo en an de ro edures est een in estering 

raagt  maar dat et e e t een duidelij e waliteits-
er etering is met etre ing tot de organisatie en de 
es rij ing an walifi aties.

In de nabĳe toekomst 
r is een wets oorstel  in oor ereiding waarin 

ondermeer geregeld wordt dat de ni eaus an et 
 o  di lomas ermeld gaan worden. n et oger 

onderwijs is dat ni eau  oor een a elor  ni eau 
 oor een master en ni eau  oor een do toraal. 
it erduidelij t de ergelij ing an et ni eau met 

di lomas e aald in de arti uliere se tor en die 
inges aald zijn in et . 
nteresse in et  ees meer o  www.nl .nl

 maa t et mogelij  door de 
o er eid er ende walifi aties en 
niet er ende walifi aties met  
el aar te ergelij en
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Raad van State

Verschoningsrecht

Verzoek van rechter om niet deel te nemen aan de behandeling van een zaak.

In deze zaak draait het om de vraag of een lid van 
een rechtercollege zich kan verschonen ten aanzien 
van de behandeling van een zaak wegens mogelijke 
belangenverstrengeling: artikel 8:19 Awb.

In zijn uitspraak van 17 oktober 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3526, heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak, het verzoek van staatsraad 
[x] toegewezen om niet deel te hoeven nemen aan 
de behandeling van een zaak wegens mogelijke 
belangenverstrengeling. 

Bedoelde staatsraad is nog steeds met een zgn. 
0-aanstelling verbonden aan een universiteit en de 
te behandelen zaak betreft het hoger beroep van 
een hoogleraar aan diezelfde universiteit. Aan het 
verzoek ligt ten grondslag dat de staatsraad iedere 
schijn van vooringenomenheid bij de behandeling 
wenst te voorkomen. De Afdeling gaat mee in die 
redenering en wijst het verzoek toe.

In de wandeling wordt dit het verschoningsrecht 
van een lid van een rechterlijk college genoemd. 
Feitelijk kan beter gesproken worden van een morele 
verschoningsplicht als onderdeel van een goede 
procesorde. 

In deze situatie gaat de actie uit van het lid van een 
rechterlijk college. Het spiegelbeeld is de wraking: 
daar ligt de actie bij een van de partijen die meent dat 
een of meer rechters vooringenomen is en deswege 
de zaak niet mag behandelen [zie de voorgaande 
publicatie Jurisprudentie].

De vraag is, geldt het verschoningsrecht ook in 
de voorprocedures bij de instellingen voor hoger 
onderwijs.

Ik beantwoord die vraag bevestigend. Leden van het 
college van beroep voor de examens (CBE)  of die van 
de geschillenadviescommissie (Gac) hebben naar 
mijn opvatting ook de morele verschoningsplicht 
terug te treden van de behandeling van een zaak 
waar belangenverstrengeling dreigt. Ook deze 
re tsfiguur dient in de ro es regelingen oor et 

CBE en Gac worden vastgelegd met als wettelijke 
onderbouwing artikel 3:2 van de Awb. Zie ook CBHO 
2018/210 in HO-Management 2019-5.

In de praktijk is daarbij van belang dat de secretaris 
van het CBE als ook die van de Gac hier een 
bewakende rol heeft. Hij/zij kan bij de samenstelling 
van de kamers van CBE en Gac daarmee al bij de 
bemensing van die kamers rekening houden. Ook 
is alertheid van de betreffende leden nodig om 
onnodige confrontaties tijdens een hoorzitting te 
voorkomen.

Reacties en het aandragen van uitspraken zijn 
welkom: willembeijkii@gmail.com

Door mr. W.C.P. Beijk Jurisprudentie
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Innovatie

Het hoger onderwijs in de traditionele vorm 
wordt nog sterk gestuurd door een pro-
gramma. Een programma dat vaak door 
docenten wordt bedacht op basis van 

competenties, doelen, kaders en landelijke eisen. De 
student neemt kennis van dit programma en probeert 
al studerend aan de verwachtingen en eisen van 
de opleiding te voldoen. Als hij gemotiveerd is, de 
omstandigheden het toelaten en hij de capaciteiten 
en het aanpassingsvermogen bezit, dan komt een 
student meestal wel door dit programma heen en 
behaalt zijn diploma. Ik noem dit vaak gekscherend 
‘door het hoepeltje springen’. De vraag is echter of dit 

hem ook optimaal voorbereidt op zijn rol als profes-
sional in zijn toekomstige werkveld. En vallen er niet 
teveel studenten uit op de randvoorwaarden en niet-
inhoudelijke eisen die de opleiding stelt? Zelf werk ik 
nu meer dan vijftien jaar in het hoger onderwijs en ik 
zie teveel processen en systemen waar we meer last 
van hebben, dan dat ze echt ten dienst staan van de 
student en zijn ontwikkeling. 

De student centraal
Daarom experimenteren we al enige jaren met onder-
wijsvormen waarin niet het programma centraal 

Waarom we het wiel 
wel steeds opnieuw uit 
moeten vinden

Ontwerpgericht denken en werken 
in het hoger onderwĳ s

Tĳ dens de Dutch Design Week in Eindhoven eind oktober presenteerde 
Fontys zich met ‘Design to Learn’. Een hogeschoolbrede werkplaats 
waar verschillende opleidingen inzicht gaven in hoe ontwerpen of 
ontwerpdenken een plaats heeft in het onderwĳ s. Het geluid dat ons 
traditionele onderwĳ smodel, wat veelal docent- of organisatiegestuurd 
is, niet meer toereikend is, wordt steeds sterker. Binnen Fontys wordt 
op diverse plekken gehoor gegeven aan de behoefte om nieuwe 
onderwĳ smodellen te ontwikkelen en te onderzoeken. Als docent van 
Fontys Hogeschool Kind en Eductie en voorzitter van een Fontysbreed 
innovatienetwerk heb ik hier een visie op die ik graag deel.  

Door Annemarie van den Broek

Annemarie 
van den Broek 
is docent bij 
Fontys Hoge-
school Kind 
en Educatie en 
voorzitter in-
novatienetwerk 
iFontys.
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staat, maar de student. Overeenkomst tussen deze 
vormen is dat ze vanuit actuele en levensechte vraag-
stukken uit hun toekomstige werkveld of de maat-
schappij werken. Het werken in teams en de focus op 
eigenaarschap over het leren staan hierin centraal en 
we zien dat het werkt. Studenten leren zichzelf beter 
kennen, werken meer vanuit hun eigen talenten in 
teams, worden uitgedaagd om hun grenzen op te zoe-
ken en leveren alvast een bijdrage aan hun toekom-
stige beroep door met oplossingen en adviezen voor 
het werkveld te komen. De ervaringen zijn positief en 
hoopgevend, we zien betrokken, actieve studenten die 
gemotiveerd zijn om te leren en naast dat ze kennis 
opdoen over hun vakgebied en toekomstige beroep 
groeien ze ook in volwassenheid en verantwoordelijk-
heid. Toch staat niet iedere opleiding te springen om 
deze manier van werken meteen in te voeren en gaat 
implementatie niet zonder slag of stoot. Er is in ieder 
geval geen kant en klaar model dat we overal kunnen 
implementeren, want het werkt juist om een team 
hier zelf vorm en inhoud aan te laten geven, waarbij 
je start bij ‘de bedoeling’ van ons onderwijs en je laat 
inspireren door de docenten(teams) die dit proces al 
doorlopen hebben. 

Kansen in ontmoeting
Het leren van de innovatieve docenten en onderwijs-
vormen binnen een organisatie is niet een proces dat 
je top down in kunt richten, is onze ervaring. Juist het 
contact tussen docenten van verschillende opleidingen 
is hierin belangrijk om te stimuleren. We zien nu vaak 
dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
docentprofessionalisering juist niet uit de opleidingen 
komen of onttrokken worden uit het ‘primaire proces’ 
en in een rol van consultant of coach worden gezet. De 
kracht van docenten die elkaar verder helpen is juist 
dat ze ‘het klappen van de zweep kennen’ en weten 
voor welke dilemma’s je dagelijks komt te staan. De 
waarde hiervan moeten we niet onderschatten. Denk 
maar eens aan de studiedagen of professionaliserings-
dagen waarbij iemand ‘van buitenaf’ het team komt 
begeleiden bij ontwikkelingen. Zelden heeft dit de 
gewenste impact omdat de trainers of consultants te 
weinig zicht hebben op de plek der moeite waar een 
do ent in zit en de s e ifie e ultuur o  organisatie-
kenmerken waar men rekening mee dient te houden. 
Daarbij lekt er hiermee veel geld weg uit het onderwijs, 
wat ook niet altijd wenselijk is. Externe bedrijven 
rekenen vaak marktconforme tarieven en de vraag is 
of het resultaat van deze investering te verantwoorden 
is als je kijkt naar het resultaat van deze interventies. 
Leren met en van elkaar en zo een lerende cultuur 
creëren binnen je organisatie is een duurzamere oplos-
sing, omdat je de vooruitlopers ook in het onderwijs 
houdt en tegelijkertijd de kans geeft om uitdagingen 
aan te gaan en anderen te inspireren. Daarbij leidt 
het vaak ook tot veel herkenning en het uitbreiden 
van je netwerk, wat ook ten goede komt aan het meer 
interdisciplinair samenwerken over de grenzen van 

instituten heen. Dit merkte we ook in onze werkplaats 
tijdens de Dutch Design Week. Zet mensen bij elkaar in 
een ruimte met een gezamenlijk doel en er gebeuren 
mooie dingen. De laagdrempeligheid en tijd en ruimte 
voor een goed gesprek zijn dan vaak al genoeg om 
de kansen voor samenwerking te zien. Het begint bij 
deze waardevolle ontmoeting en kansen bieden om 
van elkaars netwerk, ervaringen en vraagstukken te 
leren. Daarnaast hebben we binnen Fontys een groep 
expertdocenten, de Educational Designers die teams 
helpen om vervolgens oplossingen te bedenken voor 
deze vraagstukken, zodat ze hier hun eigen onderwijs-
vormen bij kunnen ontwikkelen. Dit is dus geen knip-
en-plak-proces van bestaande modellen, maar een 
zoektocht met het team, het liefst met studenten. Zodat 
ze samen de best passende oplossing kunnen beden-
ken voor hun studenten, binnen hun context, met de 
beschikbare mensen en middelen in de organisatie.

Innoversity
Spannend vanuit een management- of beheersper-
spectief is dat er dan ook verschillen ontstaan, en dit 

SEAL, Pulsed en Design Thinking

Binnen Fontys Hogescholen zie je dat de ondernemende en 
innovatieve docenten binnen opleidingen al volop experimen-
teren met nieuwe vormen van onderwijs en dit zal bij andere 
onderwijsinstellingen niet anders zijn. Vaak gebeurt dit niet 
meteen in de majorprogramma’s, maar in minoren, onderde-
len van bachelors of andere programma’s buiten de reguliere 
opleiding. Hier kun je sneller stappen maken en de organisatie 
durft hier vaak meer risico te nemen. Het majorprogramma is 
meer dichtgetimmerd, waardoor de speelruimte kleiner is. In 
deze experimentele settings wordt veel waardevolle ervaring 
opgedaan in hoe innovatief onderwijs succesvol kan zijn. Bij 
Fontys is zo het onderwijs Social Engaged and Active Lear-
ning (SEAL) bedacht en doorontwikkeld. Ook Pulsed is zo’n 
innovatief team van docenten die alternatieve opleidingsrou-
tes bedenken en dit in de praktijk brengen in bijvoorbeeld een 
minor. Sommige opleidingen kiezen voor Design Thinking als 
nieuw model om een onderwijsproces vorm te geven omdat dit 
een minimale structuur biedt, maar tegelijkertijd veel ruimte 
laat voor het werken aan echte vraagstukken, interactie met 
de omgeving en creatief en oplossingsgericht denken. Binnen 
deze innovatieve onderwijsvormen wordt kennis en ervaring 
opgedaan in vraagstukken over feedback, toetsing, de rol van 
kennis, nieuwe docentrollen en eigenaarschap van studenten. 
Door hier als organisatie van te leren en docentprofessiona-
lisering binnen deze contexten een plaats te geven, kunnen 
deze ‘experimenteerplekken’ gebruikt worden om innovatie 
binnen het hoger onderwijs te versnellen. Deze boodschap en 
ervaring deel ik, als vertegenwoordiger van Fontys, met het 
Landelijke versnellingsplan van  VNSU, VH en SURF, in de 
zone faciliteren en professionaliseren van docenten. 
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mogelijk leidt tot een diversiteit aan onderwijsvor-
men. Ondanks dat dit minder beheersbaar is, zullen 
we toch ruimte moeten geven aan deze verschillen, 
wil je de organisatie wendbaar maken en houden. Er 
is in onze ogen geen one-size-fits-all onderwijsmodel. 
We noemen dit vaak dan ook een one-size-fits-none. 

Net als in de onderwijsprogramma’s voor studenten 
kun je ook een opleiding met unieke mensen in een 
unieke omgeving niet zomaar in een vorm gieten. Er 
moet dus ruimte zijn voor verschillen in verander-
tempo en authenticiteit. Wel kun je veel ondervangen 
door in je organisatie een lerende cultuur te creëren 
waarin het gebruikelijk is dat je met en van elkaar 
leert. En hoe je dat kunt doen onderzoeken wij op dit 
momenten in het oprichten van een organisatiebreed 
professionaliseringsnetwerk met de naam Fontys 
Innoversity. Dit lerende netwerk van docenten en 
medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen 
(instituten en diensten), die elkaar en de organisatie 
helpen om innovatie van het onderwijs nadrukkelijk 
op de agenda te zetten en te houden. 

Dit doen we in drie hoofdactiviteiten.
1.   Een platform en netwerk voor innovatieve docen-

ten die een bijdrage willen en kunnen leveren aan 
actuele onderwijs- en innovatievraagstukken. We 
verzorgen dialoogsessies rond innovatiethema’s 
zoals peerfeedback, eigenaarschap, het werken 
in hybride leeromgevingen, toekomstbesten-
dige onderwijsgebouwen en meer talentgericht 
werken. Het netwerk functioneert regelmatig als 
denktank en aanjager in de staande organisatie. 

2.   Een incubator waar ervaren docenten elkaar 
helpen om nieuwe onderwijsvormen te bedenken, 
uitwerken en evalueren. Dit is een fysieke plek 
waar docenten en medewerkers elkaar ontmoe-
ten, maar ook mee kunnen kijken en participeren 
in experimentele onderwijssettings en nieuwe 
onderwijsvormen. Met de opgedane kennis en 
ervaring en een netwerk aan ervaringsdeskun-
digen kunnen de docenten terug naar hun eigen 
opleiding om verder te gaan met de implementatie 
binnen de eigen opleiding. 

3.   Maatwerktrajecten waarbij docenten elkaar bin-
nen de staande organisatie helpen om de organi-
satie in beweging te krijgen. Dit kan zijn door een 
bijdrage te leveren aan studiedagen, dialoog- en 
intervisiesessies te begeleiden en coaching-on-
the-job. 

We hebben inmiddels op kleinere schaal ervaring 
opgedaan met bovenstaande activiteiten en zien dat 
dit impact heeft.  Deze succeservaringen gaan we nu 
verbreden door het netwerk verder uit te breiden en 
docenten en medewerkers ruimte te geven om te par-
ticiperen. Een bijkomstige opbrengst is dat we docen-
ten en medewerkers die graag bezig zijn met innova-
tie en hier hun talent en energie in kwijt kunnen, ook 

Het werken 
in teams en 
de focus op 
eigenaarschap 
over het leren 
staan centraal

Studenten leren zichzelf beter 
kennen, werken meer vanuit hun 
eigen talenten in teams, worden 
uitgedaagd om hun grenzen op 
te zoeken en leveren alvast een 
bijdrage aan hun toekomstige 
beroep
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kunnen blijven uitdagen en daarmee het werken in 
het onderwijs aantrekkelijker voor hen maken. Ook dit 
effect moet niet onderschat worden in het kader van 
strategisch personeelsbeleid.  

Een groeiende beweging
De vraag naar het herontwerpen en overdenken van 
ons huidige onderwijssysteem krijgt steeds meer 
aandacht. Enerzijds zie je dit in steeds meer publica-
ties die roepen om herbezinning zoals bijvoorbeeld 
een re ent oe  an an ransen  oogleraar ilosofie 
aan de Radboud Universiteit, met de titel: Gevormd of 
Vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs, waarin 
veel zaken die een vanzelfsprekendheid zijn binnen 
het huidige onderwijssysteem ter discussie worden 
gesteld. We zien het ook in de enorme druk die er op 
studenten en het onderwijs ligt met veel klachten 
over werkdruk onder medewerkers en studenten. Als 
wij een leven lang leren echt willen stimuleren moet 
het onderwijs uiteindelijk anders ingericht worden. 
Zoals ik in het begin al schreef is het nu nog vooral 
programmagericht en docentgestuurd vaak vanuit 
controle en beheersbaarheid georganiseerd. Willen we 
studenten (voltijd of deeltijd) motiveren om te blijven 
leren, dan moeten we hen het eigenaarschap en de 
verantwoordelijkheid over hun leren (terug)geven en 
betekenisverlening en motivatie voorop zetten. Dit 

raagt in e aan assingen in et uidige s steem en 
dit is in onze ogen een interessante uitdaging waar 
we allen voor staan. Met activiteiten zoals we in de 
Dutch Design Week hebben opgezet, maar ook op 
andere events, in netwerken en binnen programma’s 
en projecten in de organisatie, zijn we steeds bezig om 
deze boodschap op de agenda te zetten. Waarmee we 
bereiken dat steeds meer docenten en medewerkers 

nadenken over wat nou echt de bedoeling van onder-
wijs is, of deze bedoeling daadwerkelijk in praktijk 
gebracht wordt en waar verbeter-  of innovatiekansen 
liggen. Met een rijk netwerk van ondernemende en 
innovatieve docenten en medewerkers kunnen we 
samen tot waardevolle en gedragen nieuwe onder-
wijsmodellen komen, die aansluiten bij de mensen, de 
omgeving en het verandertempo van de verschillende 
opleidingen en instituten. 

Wil je meer weten over wat we binnen Fontys doen 
om innovatie vorm te geven. Neem dan contact op!

Relevante websites: 

https://fontys.nl/KennisNetwerk/Ontwikkelingen/iFontys/SEAL.htm

https://fontys.nl/PULSED.htm

https://www.vsnu.nl/2014/versnellingsplan.html

https://fontys.nl/Fontys-Educational-Designers.htm

Meer lezen:

Bransen, J. (2019). Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander 

onderwijs. Leusden: ISVW uitgevers. 

Hart, Wouter. (2017). Anders vasthouden. 9 sleutels voor werken vanuit 

de bedoeling. Vakmedianet Management B.V. 

Hutchins, G. (2016) Toekomstklaar. Werken aan betekenisvolle organi-

saties. Utrecht: het eerste huis. 

Laloux, Frederic (2016). Reinventing Organizations. Utrecht: het eerste 

huis. 

Scharmer, O. (2016) Theory U. Leading from the future as it emerges. 

Oakland: Berrett-Koehler
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Docenten

Brengt het Nederlandse hoger onderwijs 
studenten de vaardigheden bij die ze nodig 
hebben in de moderne maatschappij? Door 
zaken als klimaatverandering, groeiende 

diversiteit of digitalisering ziet de maatschappij er 
heel anders uit dan enkele decennia geleden. Deze en 
andere veranderingen vragen om een heroverweging 
van de rol, de functie en de inrichting van het hoger 
onderwijs en van docentschap. Hiervoor is de inbreng 
nodig van de mensen die weten wat er speelt in de 
praktijk. Mensen die ideeën hebben over hoe je het 
onderwijs kunt verbeteren en die zelf ervaren welke 
veranderingen wel of niet werken. Er is behoefte aan 
de inbreng van docenten en onderwijsvernieuwers. In 
het ComeniusNetwerk komen zij samen.

Vernieuwingsimpuls
In 2018 nam de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) het initiatief tot de oprichting van 
het ComeniusNetwerk. Aanleiding waren de nieuwe 
plannen voor het hoger onderwijs die dat jaar vanuit 
het ministerie werden ingezet. Als onderdeel daarvan 
besloot de minister jaarlijks beurzen beschikbaar te 
stellen voor onderwijsinnovaties van docenten in het 

hoger onderwijs: dat werd het Comeniusprogramma, 
uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onder-
wijsonderzoek (NRO). Onderwijsvernieuwers die 
zo’n beurs krijgen voor hun project worden automa-
tisch lid van het ComeniusNetwerk, samen met de 
genomineerde kandidaten voor de verkiezing van 
Docent van het Jaar (georganiseerd door het Interste-
delijk Studenten Overleg, ISO). Waar de beurzen uit 
het Comeniusprogramma vernieuwende projecten 
in het onderwijs stimuleren, is de functie van het 
netwerk vooral kennisdeling en het samenbrengen 
van vernieuwende docenten. Het ComeniusNetwerk 
telt op dit moment 163 leden en groeit jaarlijks met 
ongeveer 70 nieuwe leden. De Koninklijk Nederlandse 
Akademie voor Wetenschappen (KNAW) faciliteert het 
netwerk vanuit het Trippenhuis in Amsterdam.   

Invloed docenten
Door kennis en kunde van de leden samen te brengen 
kan het ComeniusNetwerk vernieuwende docenten 
in het Nederlandse hoger onderwijs een plaats en een 
stem geven. In de eerste plaats is het netwerk een 
ontmoetingsplaats waar onderwijsvernieuwers erva-
ringen en ideeën uitwisselen. Daarnaast ontwikkelen 

Het netwerk werkt

Comenius

Het ComeniusNetwerk heeft de ambitie het hoger onderwĳs te verbeteren. 
Een tussenbalans laat zien dat het netwerk leeft en vruchten afwerpt.  
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leden vanuit het perspectief van de docent visies op 
de toekomst van het hoger onderwijs. Het netwerk is 
daarmee een gesprekspartner voor het hoger onder-
wijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Het ComeniusNetwerk 
heeft de ambitie het hoger 
onderwijs te verbeteren

Leden zijn bezig met onderwerpen als de vorming van 
studenten, de verhouding tussen hbo en wo, duur-
zaam docentschap, inclusie en het verduurzamen van 
innovaties. Dit doen ze binnen tracés, een soort werk-
groepen voor langlopende trajecten. In die trajecten 
worden bijvoorbeeld bijeenkomsten, opiniestukken, 
blogs of podcasts ontwikkeld zodat het geluid van de 
docent een plek krijgt. Zo heeft het netwerk steeds 
meer gestalte gekregen. In het afgelopen jaar zijn er 
verschillende bijeenkomsten en projecten georgani-
seerd waarbij onderwijsvernieuwers elkaar ontmoet-
ten en samen zijn gaan optrekken in hun verbeter-
plannen voor het hoger onderwijs.

Zo kwamen tijdens het ComeniusFestival in juni dit 
jaar 250 deelnemers uit het hele land bij elkaar voor 
een hele dag in het teken van onderwijsvernieuwing. 
Leden deelden hun kennis en ervaringen in de vorm 
van workshops, presentaties of inspiratiesessies. 
Tracéleden organiseerden bijvoorbeeld een workshop 
over dilemma’s rondom de vorming van studenten, 
er was een theaterworkshop over inclusie, festival-

gangers konden luisteren naar audioverhalen over 
duurzaam docentschap (https://www.comeniusnet-
werk.nl/traces/thema+-+duurzaam+docentschap/
stem+van+de+docent/default.aspx) en er was een dis-
cussiebijeenkomst over samenwerkingen tussen hbo 
en wo. Tijdens het plenaire deel werden twee bestuur-
ders van hoger onderwijsinstellingen bevraagd over 
kwesties gerelateerd aan onderwijs(innovatie). 

Strategische agenda
Het contact met bestuurders en beleidsmakers is er 
zoveel mogelijk. In oktober gingen leden van het net-
werk in gesprek met minister Van Engelshoven van 
OCW over de thema’s waar het ComeniusNetwerk zich 
voor inzet. De leden wilden de minister graag sug-
gesties geven voor haar strategische agenda en kozen 
hiervoor een bekende feedbackvorm uit het onderwijs: 
tips en tops. Per thema benoemden de leden een 

‘top’, iets wat goed gaat in het huidige beleid, en een 
‘tip’ als een aanbeveling voor het te voeren beleid. Er 
werd onder meer gesproken over de noodzaak van 
veranderkundige kennis bij het vernieuwen van het 
hoger onderwijs. Docenten zijn lang niet altijd zelf 
veranderkundigen en maken daarom graag gebruik 
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van strategische kennis en ondersteuning om hun 
vernieuwingen te verduurzamen. Ook de suggestie 
om structureel uren vrij te maken in de roosters van 
docenten voor het vernieuwen van het curriculum 
werd besproken. Of de tips terugkomen in de strategi-
sche agenda zal in december blijken.

Van elkaar leren
Het samenbrengen van docenten en onderwijsver-
nieuwers uit het hele land werpt zijn vruchten af. Bij 
het opzetten van nieuwe projecten kunnen docenten 

leren van ervaringen van collega’s die soortgelijke 
projecten hebben uitgevoerd. Zo komen vernieuwers 
beter beslagen ten ijs. De kennis wordt bovendien 
steeds zichtbaarder, waardoor ook beleidsmakers 
en bestuurders aan de instellingen kunnen zien wat 
bepaalde onderwijsvernieuwingen kunnen opleveren 
voor het hoger onderwijs dat zij aanbieden. De kennis 

van docenten is cruciaal als we in het hoger onder-
wijs willen meebewegen met de veranderingen van 
deze  tijd en als we tegelijkertijd de kwaliteit van het 
onderwijs willen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat 
docenten hun werk goed kunnen doen is het belang-
rijk hen voldoende ruimte te geven om zich te ontwik-
kelen als docent en om hun loopbaan duurzaam vorm 
te geven.

De komende maanden gaat het netwerk verder aan 
de slag met de vraag hoe succesvolle vernieuwingen 
een duurzame plek kunnen krijgen in een curriculum 
of in een onderwijsinstelling. En in januari is er een 
inspiratiemiddag over manieren om het hoger onder-
wijs inclusiever te maken. Het ComeniusNetwerk 
organiseert op 11 juni 2020 opnieuw een festival om 
onderwijsvernieuwing te vieren. 

Kijk voor meer informatie over activiteiten en leden 
op www.comeniusnetwerk.nl of schrijf je in voor de 
nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan comenius-
netwerk@knaw.nl. 
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CBHO 

Procesregels CBHO en gronden van het beroep

Een beroepschrift dient concrete beroepsgronden te bevatten en binnen de gestelde termĳn te worden 
ingebracht bĳ het College.

In deze zaak is aan de orde dat appellant 
de termijn voor het concretiseren van zijn 
beroepsgronden en inzenden daarvan heeft 
overschreden; in het beroepschrift had hij 
volstaan met verwijzing naar artikelen van de 
Awb.

In zijn uitspraak van 11 november 2019, CBHO 
2019/104 heeft het College geoordeeld dat 
appellant de in de Procesregels CBHO genoemde 
dwingende termijn heeft overschreden en tevens 
dat een beroepschrift concrete gronden voor het 
beroep dient te bevatten.

In deze zaak is van belang dat het College verwijst 
naar zijn gepubliceerde Procesregels. Deze zijn  
van dwingende aard. Daarin is bepaald dat het 
College alle beroepen tegen beslissingen van 
het CBE versneld behandeld, dat wil zeggen dat 
de wettelijke termijnen na het instellen van een 
beroep zoals het indienen van nadere stukken en 
verweer zijn ingekort - wat ook geldt ook voor het 
vragen van uitstel van het indienen van concrete 
gronden - opdat de appellant zo snel mogelijk 
weet waar hij aan toe is. Door de publicatie van de 
Procesregels wordt appellant geacht daarvan op 
de hoogte te zijn. Ook in de correspondentie van 
het College met partijen in deze zaken wordt hier 
op gewezen. Een beroep op het niet kennen van 
die regels faalt dan ook.

Daarnaast bevestigt het College nog eens dat 
ingevolge de Awb een beroepschrift concrete 
gronden dient te bevatten, zo niet dan krijgt 
appellant een herstelperiode met termijn om dat 
alsnog te doen, artikel 6:5 Awb. Het eenvoudigweg 
noemen van artikelen uit de Awb die verwijzen 
naar algemene beginselen van procesrecht en 
behoorlijk bestuur is niet aan te merken als het 
inbrengen van concrete gronden. 

Nu appellant niet-ontvankelijk is verklaard 
wegens termijnoverschrijding komt het College 
niet toe aan het behandelen van de te late 
mogelijk alsnog ingebrachte concrete gronden.

Wat hier over de verkorte termijnen in deze soort 
procedures is betoogd geldt m.m. voor verweerder, 
ook deze is gehouden aan de verkorte termijnen.

Reacties en het aandragen van uitspraken zijn 
welkom: willembeijkii@gmail.com

Door mr. W.C.P. Beijk Jurisprudentie
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Onderzoek

Onderzoek in uitvoering
SIA-congres 2019 

Nationaal Regieorgaan Praktĳkgericht Onderzoek SIA zet zich in 
voor meer en nog beter praktĳkgericht onderzoek door hogescholen. 
Het jaarlĳkse SIA-congres van het regieorgaan vond plaats op 14 
november. Een dag vol inspirerende workshops, lezingen, debatten 
en ontmoetingen waarin alles draait om praktĳkgericht onderzoek. 
Hieronder een impressie. 

Door de redactie
Foto’s Sven Weĳman
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In het ochtendprogramma waren onder meer de 
winnaars van de eerste Deltapremie te gast: de 
lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rot-
terdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool 

Groningen. De Deltapremie is een nieuwe toonaan-
gevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht 
onderzoek door lectoren. De premie, een initiatief 
van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, 
is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die 
lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de 
samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engels-
hoven, reikte de premie van € 500.000 (per lector) een 
paar dagen eerder al uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in 
Amsterdam. 

Mark Mobach, lector Facility Management, vertelde 
enthousiast over zijn onderzoek. Hij wil een bijdrage 
leveren aan de beste gebouwen voor mensen en orga-

nisaties. Dat doet hij door – in een multidisciplinaire 
setting samen met studenten en docent-onderzoekers 
– betere ruimte en dienstverlening te bedenken. 
Betere kantoren - en zelfs steden - die gezond gedrag 
stimuleren, betere zorggebouwen die stress reduceren, 
maar ook gevangenissen en stations die beter passen 
bij de behoeften van de samenleving.

De andere winnaar, AnneLoes van Staa, leidt bin-
nen haar lectoraat Transities in Zorg o.a. het onder-
zoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met 
chronische aandoeningen die de overgang moeten 
maken naar de volwassenenzorg. AnneLoes heeft dit 
voor deze jongeren belangrijke onderwerp op de kaart 
gezet door onder meer te onderzoeken waar jongeren 
tegenaan lopen in de zorg en waar zij behoefte aan 
hebben. Door het combineren van onderzoek, onder-
wijs en praktijk zorgt ze ervoor dat de juiste kennis op 
de juiste plek komt en de verspreiding van de bruik-
bare producten breed is. AnneLoes herhaalde wat ze 
bij de uitreiking ook tegen minister Van Engelshoven 
had gezegd: “Mooi dat er waardering is voor het prak-
tijkgericht onderzoek maar geef daar ook blijk van 
met structurele middelen.”

Ten slotte kondigden Mark en Anneloes aan dat ze 
ook samen een onderzoeksproject willen opzetten. 

RAAK-award
Op het congres waren nog meer winnaars. De RAAK-
award bestaat al wat langer dan de Deltapremie en 
wordt toegekend aan een innovatief praktijkgericht 
onderzoeksproject met grote relevantie voor - en 
doorwerking naar - onderwijs en de praktijk. Uit 24 
onderzoeksprojecten die werden ingezonden waren 6 
projecten geselecteerd :
  e ra t an et on ewuste leren .  - u d 

Hogeschool
  i er reen  ig  er orman e reen ouse ar-

ming - Inholland
  -laad  ntelligente ata-gedre en timalisa-

tie van EV-laadinfrastructuur - Hogeschool van 
Amsterdam

  ndustrieel erge rui  an end-o -li e t ermo-
harde composieten - Windesheim

  eerwaarde met osselen -  ni ersit  o  
Applied Sciences

  ole ulair design an oogwaardige materialen 
voor 3D-printen - Zuyd Hogeschool

“Mooi dat er waardering is voor  
het praktijkgericht onderzoek maar 
geef daar ook blijk van met  
structurele middelen.”

Het jaarlijkse SIA-congres is een dag vol inspirerende 
workshops, lezingen, debatten en ontmoetingen waarin 
alles draait om praktijkgericht onderzoek
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Meerwaarde met Mosselen won uiteindelijk de 
hoofdprijs van € 10.000,-. Het project richt zich op het 
aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n 
manier dat deze banken een bijdrage leveren aan 
kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit 
én de mosselproductie. De jury is met name enthou-
siast over het feit dat het onderzoek ogenschijnlijk 
tegenstrijdige doelstellingen van deelnemers als 

Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties 
en mosselkwekers verenigt. De tweede prijs werd 
gewonnen door De kracht van het onbewuste leren 
2.0. Dat project onderzoekt of onbewust leren helpt 
om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een 
beroerte. Dit project won ook de publieksprijs. De 
derde rijs ging naar i er reen. innen et roje t 
is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in 
kassen planten snel en goed scant waardoor gewas-
uitval substantieel beperkt wordt.

Ethiek
Niet vaak worden ethische aspecten op een congres 
over praktijkgericht onderzoek belicht. Dat gebeurde 

vandaag wel. In een middagsessie ging lector Ethiek 
en Technologie Steven Dorrestijn (Saxion) in op de 
et is e anten in s e ifie  et te nis  domein. en 
onderwerp dat bij veel mensen leeft gezien het aantal 
belangstellenden in de zaal. Aan de hand van de door 

em ontwi elde rodu t m a t ool www. rodu -
timpacttool.org) vertelde Steven met tal van voorbeel-
den hoe techniek ons op verschillende manieren en 
van alle kanten beïnvloedt. Wat zijn de effecten op 
mens  maats a ij en milieu an drones en artifi ial 
intelligence, bijvoorbeeld in de zorg, of met betrekking 
tot de energietransitie  e e tie o er zul e ragen 
rond technologie wordt steeds belangrijker in onze 
samenleving en draagt bij aan een verantwoordelijke 
houding bij onderzoekers, studenten en burgers in het 
algemeen. Het stimuleren van een verantwoordelijke 
houding is misschien wel de belangrijkste taak van 
een praktijkgerichte vorm van ethiek volgens Steven 
Dorrestijn. Die taak vult hij (op Saxion) in door deel 
te nemen in onderzoeksprogramma’s van lectoren in 
verschillende vakgebieden, onderwijs te verzorgen en 
vanuit deelname in de ethische adviescommissie.

L.INT lectoren: spagaat of brug?  
Ook was er aandacht voor de zogenaamde L.INT 
le tor. et de regeling  an een le tor naast een 
aanstelling bij een hogeschool vier jaar aan de slag bij 
een onderzoeksinstituut, zoals de instituten van NWO, 
TO2- en KNAW-instituten en Rijkskennisinstellingen. 
De lectoren maken de koppeling tussen fundamenteel 
en praktijkgericht onderzoek, en tussen de weten-
schap en de praktijk.

Het RAAK-
award win-
nende team 
van HZ Univer-
sity of Applied 
Sciences  

Waar ligt de scheidingslijn met 
fundamenteel onderzoek en is  
dit überhaupt een noodzakelijk  
onderscheid?
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Hogeschool en instituut dragen in kind bij en ook pri-
vate partijen participeren. Ze gaan een samenwerking 
aan die aansluit bij de onderzoekagenda’s van zowel 
instituut als hogeschool. Daarnaast sluit de samen-
werking aan bij de relevante topsectoragenda. 

Vijf lectoren zijn imiddels aan de slag, waarvan er 
vier op het congres aanwezig waren. Rutger Leukfeldt 
(Haagse Hogeschool; NSCR), Aleksander Andreski 

a ion   eter ne ont s  i er  en anda 
iersma oges ool an msterdam   ertelden 

over de mogelijkheden en kansen die het L.int-lec-
torschap biedt. Over de nieuwe verbindingen die zij 
hebben gelegd en hun best practices. 
Vervolgens werd de deelnemers de vraag gesteld: je 
gaat een praktijkgericht onderzoeksproject opzet-
ten, met welke (onverwachte) partner zou je je als 
L.INT-lector willen verbinden? Welke combinatie zou 
je willen maken? Neem RIVM dat onlangs midden in 
een discussie terecht is gekomen over stikstof en dat 
zij  niet de praktijk van de boeren zouden meenemen. 
Welke rol had daar een Lint lector kunnen spelen? 
Het stikstofdebat als voorbeeld maakte de rol van de 
L.INT-lector heel concreet.

Debat
In de middag vond ook nog een inspirerend debat 
plaats over het verschijnsel praktijkgericht onderzoek 
an sich. Dat debat concentreerde zich op de stellingen 
‘alleen hogescholen moeten praktijkgericht onderzoek 
doen’, ‘alleen vragen die direct uit de praktijk komen, 
moeten door lectoraten onderzocht worden’ en ‘hoge-

scholen zijn bij praktijkgericht onderzoek vaak hun 
eigen spelbreker’. 

In generieke zin ging dit debat over de vraag wat 
praktijkgericht onderzoek wél is en wat niet, wat goed 
onderzoe  innen een onsortium definieert en wat 
het onderzoek kleurt. Er wordt al samengewerkt ken-
nisketenbreed en tussen hogescholen, maar hoe kan 
het beter? Hoe ziet succesvol praktijkgericht onder-
zoek eruit? Daarnaast liepen de meningen uiteen over 
waar de scheidingslijn met fundamenteel onderzoek 
ligt, en of dit überhaupt een noodzakelijk onderscheid 
is, en hoe vraagarticulatie in zijn werk gaat. 
De ‘praktijkvraag’ kan volgens deelnemers best een 
duwtje in de rug krijgen van lectoren, die op hun beurt 
de vertaling kunnen maken naar een onderzoek dat 
breder toepasbaar is. 

Kortom: praktijkgericht onderzoek is in ontwikkeling, 
de regels van het spel worden herschreven, en de 
(overheids)infrastructuur dient hier adequaat op in te 
spelen.

Lector Ethiek 
en Technologie 
Steven Dor-
restijn (Saxion) 
ging in op de 
ethische kan-
ten in s e ifie  
het technisch 
domein
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Actuele
wetgeving

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 7 november is in het Staatsblad het ‘Besluit van 24 
oktober 2019 houdende intrekking of wijziging van ver-
schillende besluiten in verband met de normalisering 
van de rechtspositie van het personeel in het openbaar 
onderwijs’ gepubliceerd.

Dit besluit behelst de nodige aanpassings- en invoe-
ringswetgeving t.b.v. de Wet normalisering rechtspo-
sitie ambtenaren (Stb. 2017, 123). Met de Wnra wordt 
de rechtspositie van medewerkers in het openbaar 
onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijkgetrokken. 
Op alle medewerkers in de onderwijssectoren is dan 
het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing. Binnen het hoger onderwijs heft deze wij-
ziging betrekking op medewerkers van universiteiten, 
universitaire medische centra en onderzoeksinstel-
lingen. De rechtspositie wordt met door de inwerking-
treding van de Wnra niet langer geregeld door art. 4.5 
WHW. Het onderhavige besluit zorgt ervoor dat dit 
artikel dan vervalt.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in het arbeids-
recht voor het openbaar onderwijs.
-  Medewerkers krijgen een arbeidsovereenkomst in 

plaats van een eenzijdige aanstelling.
-  De ketenbepaling geldt. Die regeling bepaalt na 

hoeveel tijdelijke contracten iemand een contract 
voor onbepaalde tijd  krijgt.

-  Andere regels voor ontslag. UWV of de kanton-
rechter bepalen vooraf of iemand ontslagen mag 
worden. Wie het niet is eens met het ontslag, kan 
in hoger beroep gaan bij de kantonrechter. Arbeids-
voorwaarden als verlof en loon veranderen niet. Die 
worden in de onderwijscao’s geregeld.

Dit beoogde inwerkingtreding van dit besluit is 1 janu-
ari, wat ook de beoogde datum is van inwerkingtreding 
van de Wnra.

Wet taal en toegankelĳkheid

Op 3 oktober 2019 is het verslag van de vaste commis-
sie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  m.b.t. de 
Wet taal en toegankelijkheid gepubliceerd, gevolgd 
door een Nota naar aanleiding van het verslag op 31 
oktober 2019. Tegelijkertijd is ook een Nota van wijzi-
ging verstuurd naar de Eerste Kamer. 

In het wetsvoorstel is met de nota van wijziging opge-
nomen dat opleidingen die volledig in het buitenland 
worden verzorgd, zijn uitgezonderd van de plicht tot 
bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederland, en van de eisen die worden gesteld aan 
het verzorgen van anderstalig onderwijs. Daarnaast 
wordt et mogelij  gemaa t dat s e ifie e groe en 
van) opleidingen worden uitgezonderd van de vereisen 
om instemming te vragen bij de NVAO, in verband met 
s e ifie e regionale o  e onomis e omstandig eden 
o  te orten aan ersoneel o  een s e ifie e ar eids-
markt. 

Daarnaast wordt met de nota van wijziging in het 
wetsvoorstel een grondslag opgenomen om de huidige 

riteria in de wet oor een ar eidsmar tfi us in een 
ministeriële regeling nader uit te werken. De regering 
is voornemens om de commissie die over aanvragen 

oor een a a iteitsfi us numerus fi us  gaat ad ise-
ren, zich ook te laten buigen over verzoeken voor een 
ar eidsmar tfi us  en et ro es oor eide fi i gelij  
te trekken.

Door Nienke van ’t Spijker-ter Horst
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Meeneembare studie	nanciering hoger  
onderwĳs

Studenten in het hoger onderwijs hebben de moge-
lij eid met ederlandse studiefinan iering aan een 
buitenlandse opleiding te studeren. Dit wordt ook 
wel aangeduid als meeneem are studiefinan iering . 
Studenten kunnen hiervoor in aanmerking komen als 
ze voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in 
de et studiefinan iering . 

Een van deze eisen was dat de student ten minste 3 
van de 6 jaren voorafgaand aan diens inschrijving aan 
de buitenlandse opleiding in Nederland moet heb-
ben gewoond en gedurende deze periode rechtmatig 
verblijf moet hebben gehad. Op 26 februari 2015 heeft 
het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld 
dat de 3 uit 6-eis, voor burgers die een beroep kun-
nen doen op het verblijfsrecht op grond van artikel 21 

 als enige eis te e lusie  is om ast te stellen o  
een student een dusdanige band heeft met een lidstaat 
die tot gevolg heeft dat sprake is van integratie van 
de student in deze lidstaat. Volgens het Hof doet de 
eis geen recht aan andere mogelijke banden die een 
student met een lidstaat kan hebben. Daarom is de 3 
uit -eis in et tudiefinan iering zo aange uld met 
een algemeen vereiste voor studenten die gebruik 
hebben gemaakt van het vrij verkeer. Op grond van 
dit nieuwe vereiste kan deze student in aanmerking 

omen oor meeneem are studiefinan iering wan-
neer hij een band heeft met Nederland. De criteria 
aan de hand waarvan wordt vastgesteld of er sprake 
is van een band met Nederland worden geregeld in 

esluit studiefinan iering  dat iertoe is gewij-
zigd door het ‘Besluit van 10 juli 2019 tot wijziging van 

et esluit studiefinan iering  oudende riteria 
voor het aantonen van een band met Nederland voor 
de toe enning an meeneem are studiefinan iering 
hoger onderwijs’.  

Er wordt in ieder geval een band met Nederland aan-
genomen, 
-  wanneer een student valt binnen de reikwijdte 

van artikel 45 of 49 van het Verdrag (vrij verkeer 
van werknemers en vrij verkeer van diensten), of 
daarmee is gelijkgesteld, en anders dan louter mar-
ginaal en bijkomstig in Nederland heeft gewerkt; 

-  wanneer de student van de zes jaren voorafgaand 
aan de inschrijving aan de buitenlandse opleiding 
ten minste drie jaren in Nederland heeft gewoond 
en gedurende deze periode rechtmatig verblijf heeft 
gehad; 

-  Wanneer de student van de zes jaren voorafgaand 
aan diens inschrijving aan een buitenlandse oplei-
ding ten minste drie jaren anders dan louter margi-
naal of bijkomstig in Nederland heeft gewerkt; of

-  Wanneer de student een volledige opleiding in het 
(speciaal) primair of voortgezet onderwijs heeft 
gevolgd in Nederland.

Het is aan de student om aan te tonen dat hij voldoet 
aan deze criteria. Daarnaast kan de student ook op 
‘zachte criteria’ een band met Nederland aantonen, 
wanneer hij voldoende taalvaardig is (wat in ieder 
geval aangetoond kan worden op basis van een Nt2-
diploma) en voldoet aan één van de volgende criteria: 
-  de student heeft ten minste drie jaren in Nederland 

gewoond en heeft gedurende deze periode recht-
matig verblijf gehad; 

-  de student heeft in Nederland gewerkt gedurende 
een periode van ten minste drie jaren anders dan 
louter marginaal en bijkomstig; 

-  de ouder(s) en/of partner van de student hebben 
gedurende ten minste drie jaren in Nederland 
gewoond en hebben gedurende deze periode recht-
matig verblijf gehad; 

-  de ouder(s) en/of partner van de student hebben 
tenminste drie jaren in Nederland gewerkt, anders 
dan louter marginaal en bijkomstig;

-  de student heeft onderwijs gevolgd in Nederland 
gedurende een aaneengesloten periode van ten 
minste zes jaren.

Met ‘Nederland’ wordt volgens een voetnoot in het 
besluit alleen het Europese deel van Nederland 
bedoeld. 

Dit besluit is samen met bovenbedoelde wijziging van 
de et studiefinan iering  met et oog o  et 
wijzigen van de criteria voor de toekenning van mee-
neem are studiefinan iering t .   o   
24 juli 2019 in werking getreden.



Meer informatie en bestellen op www.sdu.nl

Pocket Wet Hoger 
onderwijs en 
Wetenschappelijk 
onderzoek 
editie 2019

•  Actuele wetteksten per 1 januari 2019
•  Toelichtend commentaar
•  Hangende wetswijzigingen zoals bekend t/m december 2018
•  Kroniek van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen 

beleid en wetgeving

auteur  P.C. Kwikkers
isbn  978 90 12 40357 3
prijs  C– 55,27 excl. btw

Advs Onderwijs 210x297.indd   3 15-01-19   12:12




