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    Marcel de Haas
Hoofdredacteur

VOORWOORD

Zelf genererend vermogen
In zijn artikel Naar een andere WHW neemt emeritus hoogleraar onderwijs-
recht Paul Zoontjens ons mee naar 1985. Naar de beleidsnota Hoger Onderwijs: 
Autonomie en Kwaliteit van toenmalig minister Wim Deetman. Zijn nota zou 
een nieuw tijdperk moeten inluiden. Naar globale en beknopte regelgeving, 
output-georiënteerde bekostiging en meer beïnvloeding vanuit de markt. De eerste 
WHW (1992) beoogde daarom een overheid op afstand en gedecentraliseerde 
bevoegdheden en beleid bij de instellingen. Met een belangrijke rol weggelegd 
voor de kwaliteitsbewaking door het hoger onderwijs zelf. Maar kijkend van waar 
we nu staan, moet worden geconcludeerd dat weinig terecht is gekomen van 
die intenties. De WHW is sindsdien meer dan 160 keer gewijzigd en de regels zijn 
allesbehalve globaal en beknopt gebleven. Juist de laatste jaren is de hang naar 
centrale ordening, verantwoording en controle groot gebleken, aldus Zoontjens. 

De oorzaak daarvan lijkt gelegen in het gebrek aan vertrouwen van politiek en 
samenleving in het ‘zelf genererend vermogen’ van de sector. In 2015 schreef 
Thom de Graaff, de toenmalige voorzitter van de Vereniging Hogescholen in 
zijn essay daarover: “Gebrek aan maatschappelijk vertrouwen en gebrek aan 
politiek vertrouwen zijn communicerende vaten. Het laatste volgt veelal op het 
eerste. Gebrek aan politiek vertrouwen wordt zichtbaar als de Tweede Kamer 
reageert op maatschappelijke signalen en niet langer incidenten (die zich altijd 
zullen voordoen) geïsoleerd wenst te beschouwen maar als voorbeelden van een 
structurele misstand. Er zit vervolgens een logica in de volgordelijke roep om meer 
informatie, meer controle, krachtiger ingrijpen van de verantwoordelijke bewinds-
persoon en nieuw instrumentarium van wettelijke aard.” 

Toch is het zelf genererend vermogen van de sector van wezenlijk belang, juist 
voor studenten, onderwijskwaliteit en de samenleving als geheel. Kern van elke op 
het hoger onderwijs los te laten sturingsfilosofie moet volgens De Graaff zijn dat 
universiteiten en hogescholen bovenal gemeenschappen zijn. “Gemeenschappen 
van mensen en van waarden die mensen belangrijk vinden, met elkaar delen en 
aan elkaar overdragen”. Volgens De Graaf zal ons hoger onderwijsstelsel zich op 
een natuurlijke manier moet blijven ontwikkelen om in tijden van snelle econo-
mische en maatschappelijke veranderingen meerwaarde te behouden. En daarvoor 
is een al te centralistische sturing op nationaal niveau eerder contraproductief dan 
ondersteunend.”

Ook volgens Zoontjens vraagt de aard van het hoger onderwijs juist om een 
overheidstoezicht waar afstandelijkheid en terughoudendheid de boventoon 
voeren. In het hoger onderwijs gaat het immers om individueel beschikkings-
recht van de student en academische vrijheid van docenten. Niet de bestuurlijke 
hiërarchie zou typerend moeten zijn maar het leren op de werkvloer. En daarom is 
meer regulier overheidstoezicht via de NVAO of de inspectie volgens Zoontjens in 
het algemeen niet de oplossing voor de toekomst. De overheid moet zich beperken 
tot kwesties van toegankelijkheid en doelmatigheid. En zorgen voor ‘voorwaarden 
waarin kwalitatief goed onderwijs -dat in het hoger onderwijs alleen in autonomie 
kan gedijen - tot ontwikkeling komt.’ 

Voor de toekomstige WHW betekent dat niet meer maar veel minder tekst.
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In de laatste Staat van het Onderwijs stelt de onderwijs-
inspectie zich de vraag of de nu bijna 30 jaar oude Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
voldoende houvast biedt aan de instellingen om kwalitatief 
aanvaardbaar onderwijs te verzorgen.1 Zij signaleert onder 
meer dat (1) een centraal wettelijk begrip als “opleiding” 
gaandeweg wordt uitgehold door de ontwikkeling van 
tracks en flexibele programma’s, dat (2) internationale 
samenwerkingsverbanden het steeds lastiger maken om de 
gelding van nationale regels en de omvang van de publieke 
verantwoordelijkheid van een Nederlandse instelling daarbij 

vast te stellen, dat (3) instellingen weinig houvast hebben 
bij hun interpretatie van open geformuleerde wetsartikelen 
en dat (4) er sprake is van onnodige regeldruk bij de instel-
lingen. Door de wettelijke onduidelijkheden heeft de NVAO, 
aldus de inspectie, ook een beperkt zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. De inspectie concludeert op grond van 
een en ander dat de wetgeving nodig moet worden geac-
tualiseerd.2 Vrijwel alle punten die de inspectie hier noemt 
zijn ook voor de Commissie Beleidsdoorlichting Hoger 
Onderwijs (CBDHO), voorgezeten door Marijk van de Wende 
(en waarvan ik lid was), reden geweest om na te denken 

Naar een andere 
WHW

DOOR PAUL ZOONTJENS

In het onderstaande wil ik kort ingaan op de huidige sturende waarde van de WHW en de 
vragen die daarmee opgeroepen worden. Vervolgens wil ik kort schetsen welke belangrijke 

uitdagingen ons te wachten staan voor het hoger onderwijs in het post corona tijdperk en hoe 
zich dat in toekomstige wetgeving zal gaan vertalen. 
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    over hoe toekomstige wetgeving voor het hoger onderwijs 
er uit zou moeten zien.3 Deze commissie bracht in oktober 
2019 een schetsmatig advies uit aan de minister van OCW. 
Waar de inspectie lijkt te pleiten voor verduidelijking van 
de wet, maakt de commissie zich vooral sterk voor een 
andere opzet van de wet. Beide houden zich dusdoende 
bezig met de vraag, die ook hier aan de orde zal worden 
gesteld: hoe moet de rol van de overheid ten opzichte van 
de instellingen voor de toekomst worden vormgegeven in 
de wetgeving?

De WHW en het hoger onderwijs
De WHW is sinds de totstandkoming al meer dan 160 keer 
gewijzigd. Dat is een problematisch aantal voor een wet die 
met haar komst in 1993 beoogde afstandelijk overheids-
bestuur te institutionaliseren en stabiele verhoudingen te 
creëren. Achteraf kunnen we constateren dat de afstande-
lijkheid in de overheidssturing onder druk staat en dat er 
van stabiele verhoudingen sinds de jaren negentig geen 
sprake is geweest. Het hoger onderwijs is permanent in 
beweging. Zeker over de laatste jaren kan worden gecon-
stateerd dat de drang naar ordening, verantwoording en 
controle groot is. Men denke aan min of meer uitgebreide 
regelingen als Versterking Besturing (2010), Bescherming 
namen en graden in het hoger onderwijs (2017), Internatio-
nalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(2017) en de aanstaande Wet Taal en Toegankelijkheid 
(2020).

Waar hebben we het over? Het hoger onderwijs is een 
specifieke sector die in drie opzichten kan worden onder-
scheiden van het funderend onderwijs:

De WHW is sinds de 
totstandkoming al 
meer dan 160 keer 
gewijzigd

a. Geldt in het funderend onderwijs de leerplicht, in het 
hoger onderwijs is uitgangspunt individueel zelfbeschik-
kingsrecht. Het verschil brengt consequenties met zich 
mee voor de toegankelijkheid, de overheidsfinanciering 
maar ook de inrichting van het onderwijs. In het hoger 
onderwijs staat individuele keuzevrijheid van de student 
voorop. Een student schrijft weliswaar in voor een 
opleiding maar mag ook vakken van andere opleidingen 
binnen de instelling volgen.

b. Docenten, onderzoekers en studenten in het hoger 
onderwijs genieten academische vrijheid. Dit betekent 
onder meer dat, anders dan in het funderend onderwijs, 
in het hoger onderwijs niet bestuurlijke hiërarchie 
typerend is voor de organisatie maar het leren op de 
werkvloer. Scholen hebben een sterk centraal gezag, 
hoger onderwijsinstellingen kenmerken zich door een 
federale structuur waarbij machtsverdeling tussen 
centraal en decentraal niveau is geïnstitutionaliseerd. 

Docenten, onderzoekers en studenten in het hoger onderwijs genieten academische vrijheid.
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    c. Het hoger onderwijs staat met één been buiten het 
nationale onderwijsbestel, doordat het de inhoud 
en de doelen van het onderwijs zelf vaststelt. Het is 
eindstation, pretendeert het hoogst bereikbare aan 
onderwijs te bieden en is daardoor mede ijkpunt voor de 
andere sectoren van het onderwijsbestel.

De drie punten wijzen op het wezenlijke belang van een 
gezond zelf genererend vermogen van deze sector voor de 
studenten, voor de toestand en kwaliteit van het onderwijs-
bestel en voor de samenleving. Tegelijk is overheidssturing 
noodzakelijk. Een staat zonder hoger onderwijs is kansloos, 
zoals weer eens uit de wetenschappelijke begeleiding van 
het nationale coronabeleid blijkt, en hoger onderwijs zonder 
staat is stuurloos. Voor de aard van de regelgeving en het 
overheidstoezicht betekent een en ander dat afstandelijk-
heid en terughoudendheid daarin de boventoon horen te 
voeren. 

De WHW gaat uit van de zelfstandigheid van de instellin-
gen, zonder dit met zoveel woorden te garanderen. Zonder 
afbreuk te willen doen aan de vrijheid van de bijzondere 
instellingen zijn de openbare verder op afstand geplaatst 
van de overheid. Een en ander is van begin af aan zo 
opgezet dat datgene wat de wet niet of slechts globaal 
regelt automatisch toevalt aan de vrije bevoegdheid van de 
instellingen. Hoofdstuk 6, inzake de registratie van oplei-
dingen, is alleen goed te begrijpen wanneer als gegeven 
wordt aangenomen dat de instellingen in beginsel vrij zijn 
hun onderwijsaanbod zelf samen te stellen. Het gaat hier 
aldus om minimumregels waaraan moet worden voldaan 
om overheidsbekostiging van opleidingen en civiel effect 
op diploma’s te verkrijgen. De praktische uitwerking van het 
accreditatiehoofdstuk (hoofdstuk 5) is alleen te doorgron-
den indien men het beziet in relatie tot art. 1.18 WHW, dat 
uitgaat van de primaire verantwoordelijkheid en vrijheid 
van de instellingen zelf om gestalte te geven aan een 
systeem van kwaliteitszorg. 

er is grote behoefte 
aan bredere 
programma’s met een 
open curriculum voor 
die studenten die 
moeilijk de juiste plek 
kunnen vinden

Niet op alle onderdelen van de wet werkt het uitgangs-
punt van zelfstandigheid overigens in gelijke mate door. 
De WHW moet ook geplaatst worden in de lijn van de 
geschiedenis die met eerdere hoger onderwijswetten 
vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw begon. Dat zien 
we aan de hoofdstukken over de bestuursorganisatie van 

universiteiten en hogescholen (hoofdstukken 9 en 10) en 
het onderwijs (hoofdstuk 7). Deze hoofdstukken bevatten 
verhoudingsgewijs uitvoerige en gedetailleerde regelingen, 
waarbij aan de instellingen een zekere last toekomt bij de 
interpretatie ervan. Juist ook op deze onderwerpen kan, zo 
blijkt, de politiek de instellingen moeilijk loslaten.

De sturingsfilosofie: naar HOAK 2.0?
Met de in 1985 door minister Deetman gepubliceerde 
beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit 
(HOAK-nota) zette de rijksoverheid een drastische veran-
dering in van de manier waarop instellingen voor hoger 
onderwijs dienen te worden aangestuurd. De HOAK-nota 
luidde het afscheid in van een tijdperk, waarin opleidin-
gen en studierichtingen centraal vanuit ‘Den Haag’ werden 
gereguleerd via een Statuut, een amvb, en waarin de 
belangrijkste materiële en immateriële beslissingen (rechts-
positie, huisvesting, omvang onderwijspakket en richting 
van de ontwikkeling van het hoger onderwijs) door de 
minister werden genomen. Er werd  daarbij gekozen voor 
een omvangrijk proces van decentralisering van bevoegd-
heden en beleid naar de instellingen. Voorgesteld werd om 
de rol van de overheid in het hoger onderwijs op afstand 
te zetten nu van haar niet langer de grote veranderingen 
en dynamiek in het stelsel verwacht mochten worden. De 
instellingen kregen zelf meer ruimte om goed en snel te 
kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. De 
verwachting was dat autonomere instellingen automatisch 
betere kwaliteit van het onderwijs zouden leveren. Maar 
meer autonomie en meer verantwoordelijkheid betekenden 
ook dat de instellingen een hogere verantwoordingslast 
diende te worden opgelegd. Er was bij de HOAK-nota dus 
sprake van een fundamentele verandering van het toenma-
lige beleid in twee richtingen: een grotere actieve mede-
verantwoordelijkheid van de instellingen voor het nationale 
hoger onderwijsbeleid enerzijds en een disciplinering – in 
de zin van het zichzelf consequent op afstand zetten – van 
de overheid anderzijds. De Boer, Kolster en Westerheijden, 
aan wie ook het bovenstaande grotendeels is ontleend, 
leiden uit de HOAK-nota een aantal voor de latere uitwer-
king kenmerkende punten af, waarvan ik er vijf noem:
 > De regelgeving vanuit de overheid dient globaal en 
beknopt te zijn

 > De overheidsbekostiging dient output-georiënteerd en 
globaal te zijn

 > De beïnvloeding vanuit de overheid zou een meer 
repressief (achteraf) en minder preventief karakter 
(vooraf) moeten krijgen waarbij kwaliteitsbewaking van 
wezenlijk belang wordt

 > De sturing op missies en output (resultaten) moet belang-
rijker worden en die op ‘productiefactoren’ en processen 
minder belangrijk

 > Naast overheidssturing moet aan beïnvloeding vanuit de 
markt een uitdrukkelijke plaats worden toegekend.4

Nu, 35 jaar na verschijning van de nota, lijkt het ministe-
rie – zoals ook De Boer c.s. constateren –5 nog steeds geen 
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    afstand van de HOAK-filosofie te hebben genomen. Toch 
is het zo dat er, als we alleen al de vijf uitwerkingspunten 
afgaan, scheuren en barsten in zijn ontstaan. Op het terrein 
van het onderwijs, de governance, het toezicht en de 
handhaving zijn de wettelijke regels allesbehalve globaal 
en beknopt. De bescherming van de positie van de student, 
de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en het 
diploma, en de verankering van bestuurlijke checks and 
balances binnen de instellingen zijn belangrijke drijfveren 
gebleken om steeds weer opnieuw met regels te komen. 
Ook in de bekostiging zien we sinds de introductie van de 
prestatieafspraken in 2012 dat er een accentverschuiving 
is opgetreden naar inputcriteria, waarbij tevens het alleen 
maar handelen achteraf door de overheid gerelativeerd 
moet worden. En de kijk op de rol van de markt is niet 
meer te vergelijken met de situatie aan het begin van de 
jaren negentig. In de laatste strategische agenda lijkt zelfs 
afscheid te worden genomen van het (nationale) concurren-
tiemodel en wordt de noodzaak van samenwerking tussen 
de instellingen uitgesproken.6

Zo schuiven we langzaam in de richting van verhoudingen 
waarvoor HOAK niet meer voldoet. Moeten we streven naar 
een HOAK 2.0 of is de tijd voor een nieuwe besturingsfi-
losofie nog te vroeg? Ik denk het laatste, maar ik laat het 
verlossende woord graag aan anderen. Ik wil hier, mede 
aan de hand van de opmerkingen van de inspectie in de 
Staat van het Onderwijs, nagaan op welke punten de WHW 
zijn doel voorbijschiet of onvoldoende is toegesneden op de 
eisen van deze tijd en wat eraan kan worden gedaan.
Daarvoor ga ik eerst in op een centraal begrip van de wet, 
namelijk ‘opleiding’. Verder wil ik het hebben over de impact 
van de internationalisering voor het beleid en de wet om 
vervolgens te eindigen met een aantal observaties en 
bevindingen.

‘Opleiding’ is een omstreden begrip
Een opleiding is “een samenhangend geheel van onderwij-
seenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschre-
ven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, 
dient te beschikken” (art. 7.3, tweede lid, WHW). Bij “onder-
wijseenheid” kan men in de eerste plaats denken aan een 
vak, maar ook aan een werkstuk, een scriptie, een stage 
of een presentatie. Als onderwijseenheid kunnen worden 
bestempeld alle activiteiten waaraan een afsluitend tenta-
men is verbonden. Een opleiding wordt afgesloten met een 
examen. Het gaat hier om een begrip dat een scharnier-
punt vormt in de wettelijke regeling: daarop richt zich de 
bekostiging van de overheid, de registratie in het CROHO, de 
inschrijving en de wettelijk verplichte accreditatie. 
Volgens de inspectie wordt het begrip uitgehold als gevolg 
van de vorming van tracks (afstudeervarianten of speciali-
saties binnen een opleiding) en flexibele programma’s. De 
track is niet in de wet geregeld, maar zij is geen zeld-
zaamheid. Aangenomen mag worden dat instellingen op 
dit moment volkomen vrij zijn om tracks te ontwikkelen 
en in te stellen, mits deze passen binnen het kader van 

een opleiding. Ondertussen is het geen verschijnsel dat 
nog lang onder de juridische radar blijft voortbestaan. 
Als gevolg van de komende wet Taal en Toegankelijkheid 
wordt het binnenkort mogelijk voor het instellingsbestuur 
om een capaciteitsfixus in te stellen “op een anderstalig 
traject binnen een Nederlandstalige opleiding”. Bij flexibele 
programma’s is het onderwijs toegespitst op de wensen 
en mogelijkheden van de individuele student. Moet dan, 
zoals de inspectie kennelijk wil, de wet aangepast worden 
opdat ook de accreditatie en de regels over registratie zich 
over deze nieuwe vormen kunnen gaan uitstrekken? Ik ben 
daar geen voorstander van. Tracks en flexibele programma’s 
komen tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan 
open en brede, vaak een bepaalde discipline-overstijgende 
onderwijsprogramma’s, waarin meer gekozen kan worden 
door studenten en de instellingen een betere aansluiting 
op de arbeidsmarkt kunnen realiseren. Zo wijst de CBDHO 
(en in die richting lijkt ook de Adviesraad voor wetenschap, 
technologie en innovatie te gaan in zijn advies Het stelsel 
op scherp gezet van juni 2019) op de ondoelmatigheid van 
de verdeling van hoger onderwijs over opleidingen doordat 
juist in dat systeem teveel studenten uitvallen, switchen of 
vertraging ondervinden. Het gaat erom dat studenten de 
“juiste plek” vinden, maar het is lang niet iedereen gegeven 
meteen de goede keuze te maken uit een aanbod van meer 
dan 2.000 bacheloropleidingen, zelfs als er goede voor-
lichting wordt gegeven. Er is grote behoefte aan bredere 
programma’s met een open curriculum voor die studenten 
die moeilijk de “juiste plek” kunnen vinden. 
De te nauwe begrenzing van “opleiding” als begrip kan 
bovendien tot problemen leiden in de aansluiting op de 
arbeidsmarkt. Er worden bijvoorbeeld te veel psychologen 
en te weinig leraren opgeleid. Het ligt dan voor de hand om 
binnen de opleiding psychologie een route aan te brengen 
die kan leiden tot het leraarschap. De CBDHO concludeert 
dat de wettelijke verankering van “opleiding” het beste kan 
worden vervangen door een ruimere formulering die een 
grotere flexibiliteit van studiepaden mogelijk maakt. Daarbij 
zou de instellingen bewust vrijheid moeten worden gelaten 
en zou kunnen worden aangesloten bij internationale 
indelingen en het Europese project om graden te verlenen 
op basis van leeruitkomsten en competenties (Europass 
Wallet). 
In de allereerste versie van het voorstel van WHW, dertig 
jaar terug, was al een bestuurlijk aangrijpingspunt gedefini-
eerd dat het niveau van de opleiding oversteeg: de “sector”. 
Het begrip “sector” vormde een abstractie van een aantal 
naar soort en doelstelling vergelijkbare opleidingen en 
was bedoeld om enerzijds een buffer te vormen tegen al 
te gedetailleerd overheidsingrijpen en anderzijds om meer 
ruimte te verschaffen voor de eigen onderwijsactiviteiten 
van de instellingen. Onderscheiden werden in die plannen 
de sectoren onderwijs, landbouw en natuurlijke omgeving, 
natuur, techniek, gezondheidszorg, economie, recht, gedrag 
en maatschappij, en taal en cultuur. Een eenduidig sector-
begrip, zo vond men toen, zou ook kunnen leiden tot een 
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    betere samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs 
en hoger beroepsonderwijs.7

Op uitdrukkelijk aandringen van het veld is toen die 
mogelijkheid geschrapt, maar nu zou het wel eens anders 
kunnen uitpakken. Ongetwijfeld heeft het eventuele 
aangrijpen door de overheid en de wetgever op het niveau 
van de “sector” consequenties voor het accreditatietoezicht, 
een aangelegenheid waar men eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw bij de totstandkoming van de WHW overigens 
nog helemaal niet aan hoefde te denken. Maar is het erg 
als de accreditatie niet alle aspecten van het onderwijs 
dekt? Accreditatie is als toezichtsvorm ontwikkeld vanuit 
respect voor de autonomie van de instellingen. Anders 
dan in de Verenigde Staten, waar zij ontstond, is het in de 
meeste Europese landen een kwaliteitsinstrument van de 
staat en niet van de instellingen zelf. Mijns inziens moet 
de toekomst van het kwaliteitsbeleid vooral bij het hoger 
onderwijs zelf, als deelbestel, gezocht worden. Het gat dat 
ontstaat door de wenselijke en noodzakelijke keuze voor 
een hoger aggregatieniveau dan de opleiding moet niet 
door meer overheidstoezicht worden opgevuld. Met de 
introductie van het Instellingskwaliteitstoezicht (ITK) in 2010 
heeft men feitelijk al een stap gezet in de richting naar 
meer verantwoordelijkheid bij de instellingen. 

Het perspectief van Europa
Het Nederlandse hoger onderwijs functioneert in een inter-
nationale, vooral Europese context. Het internationale is 
tot nog toe als een aspect van nationaal beleid behandeld, 
maar blijkt bij de ontwikkeling van nieuwe overheidsinitia-
tieven een rol van toenemende betekenis te spelen. De drie 
centrale kwesties die figureerden in het gezaghebbende 
advies van de commissie Veerman uit 2010,8 namelijk de 
discussie over het onderscheid tussen hogescholen en 
universiteiten, de aanbeveling van sterkere profilering van 
de instellingen en daarmee gepaard gaande missie gebon-
den overheidsfinanciering, en het pleidooi voor behoud 
van de algemene toegankelijkheid van de bachelor vloeien 
wezenlijk voort uit de steeds dominanter wordende interna-

tionale context waarin onze instellingen functioneren. Het 
advies heeft terecht veel waardering ontmoet, maar men 
kan het ook lezen als een grandioze en uiterste poging tot 
behoud van het eigene in een steeds meer door externe 
invloeden bepaalde omgeving. 
Al bij de invoering van bachelor en master en accreditatie 
in 2002 als gevolg van Europa-brede afspraken werden de 
criteria waarop het onderscheid tussen wetenschappelijk 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs was gebaseerd dif-
fuus en onhelder. Waar in ons land tot nog toe redelijke 
consensus over bestaat is dat er sprake is van een door 
historische factoren bepaald verschil, maar veel meer dan 
dat lijkt het niet te zijn. Zowel universiteiten als hogescho-
len bieden opleidingen aan die zijn gericht op een beroe-
penveld. In feite zijn de opleidingen waarmee de universi-
teit zich als vrijplaats onderscheidt, zoals op het terrein van 
de geesteswetenschappen, in de verdrukking gekomen ten 
gunste van opleidingen met een concreet arbeidsmarkt-
perspectief. Zowel universiteiten als hogescholen bieden 
daarnaast bacheloropleidingen die vooral als doel hebben 
voor te bereiden op een master.

er moet niet, zoals de 
inspectie suggereert, 
meer opgenomen 
worden in de WHW 
maar juist minder

De discussie over selectie aan de poort van de bachelorop-
leidingen staat vanaf de eeuwwisseling vrijwel permanent 
op de agenda. Volgens jurisprudentie van het EU-Hof van 
Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
zijn lidstaten vrij om zelf te bepalen of er selectie wordt 
ingevoerd en is een algemene numerus clausus voor een 
opleiding zelfs aanbevelingswaardig als blijkt dat buiten-
landse studenten ten opzichte van eigen studenten worden 
gediscrimineerd bij de hantering van toegespitste criteria.9 

We moeten toe naar Europese universiteiten. 
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    Bij de aankomende Wet Taal en Toegankelijkheid wordt 
instellingsbesturen de mogelijkheid geboden om – het is al 
opgemerkt – de instroom van Engelstalige tracks aan alge-
mene beperkingen te binden, maar het is maar de vraag 
of die stand kunnen houden als blijkt dat daarmee over-
wegend studenten uit andere EU-landen worden getroffen. 
De discussie is nog niet gedaan. Ook de AWTI pleitte er in 
zijn advies van juni 2019 nog eens voor om selectie aan de 
poort van de bachelor in te voeren. Tegelijk is invoering van 
selectie aan de poort pas zinvol als studenten de zekerheid 
hebben dat zij altijd ergens hoger onderwijs kunnen volgen, 
dat er een reëel alternatief voorhanden is voor elke keuze 
die geen doorgang kan vinden. Die zekerheid is op natio-
naal niveau nauwelijks te bieden maar op Europees niveau 
wel. Naarmate de noodzaak toeneemt om algemene 
toelatingsbeperkingen in te voeren in ons hoger onderwijs, 
zullen we dus ‘Europeser’ moeten gaan denken.
Ook voor het kwaliteitsbeleid en de bestuursorganisatie 
van de instellingen kan een meer Europese kijk zinvol zijn. 
Veel regels die over de bestuursorganisatie in de WHW zijn 
opgenomen, en die in toenemende mate verstikkend blij-
ken te werken voor instellingen, kunnen worden geschrapt. 
De bestuursorganisatie zou per instelling moeten kunnen 
worden vormgegeven binnen algemene randvoorwaarden. 
Europa-breed zou daartoe moeten worden gestreefd naar 
een stelsel van charters. Het ligt verder voor de hand dat er 
intensievere samenwerking ontstaat tussen de nationale 
toezichthouders, maar bovenal dat er op Europees niveau 
modellen worden ontwikkeld waaraan instellingen voor 
hoger onderwijs zich kunnen spiegelen. Met Van Galen kan 
worden ingestemd als hij stelt dat nieuwe oplossingen niet 
op nationaal niveau gevonden kunnen worden. We moeten 
toe naar Europese universiteiten.10

Tot slot: de toekomst van de wet
Er moet niet, zoals de inspectie suggereert, meer opge-
nomen worden in de WHW maar juist minder. Ontwikke-
lingen die in de praktijk zijn gegroeid en geen wettelijke 
weerklank lijken te kennen, lost men juist in het hoger 
onderwijs niet op door ze prompt “in” te “regelen” of “weg” 
te “regelen”. Men moet zich dan eerst de vraag stellen of 
er überhaupt iets over geregeld moet worden. Het huidige 
regelbestand stelt de instellingen reeds voor grote proble-
men. De politiek meende in het recente verleden de positie 
van studenten in vertegenwoordigende organen binnen de 
instellingen te moeten versterken met redelijk ver gaande 
bevoegdheden, zoals instemming over de hoofdlijnen van 
de begroting. Maar we weten al heel lang dat er bij het 
overgrote deel van studenten nauwelijks interesse bestaat 
voor vraagstukken van vertegenwoordiging. Wie spreken 
dan mee, namens wie en op welke titel? Betrokkenheid van 
studenten bij het bestuur is op zichzelf zinvol, zelfs zonder 
verkiezingen, omdat het het perspectief van het besturen 
verbreedt en dat is een gezonde zaak. Maar we weten 
binnen de huidige verhoudingen niet of het beleid van de 
instellingen behoorlijk is gelegitimeerd en is gebaseerd op 

keuzen waarvoor draagvlak bestaat. Ook is er geïnvesteerd 
in versterking van vooral de bestuurlijke rol van de examen-
commissies, maar op voor de hand liggende vragen als ‘hoe 
moet worden omgegaan met een disfunctionerend lid van 
zo’n commissie’? en ‘wat moet er gebeuren als instel-
lingsbestuur en examencommissie het niet eens kunnen 
worden?’, geeft de wet geen antwoord. 
Bestuurlijk en onderwijsmatig goede instellingen zouden 
via een charter een speciale status moeten kunnen krijgen 
waardoor ze een voorbeeld voor andere kunnen worden. 
Daarvoor is internationale en Europese erkenning een 
belangrijk vereiste. Zeker voor die instellingen zou de 
WHW ook een paar tandjes minder kunnen. Meer regulier 
overheidstoezicht via de NVAO of de inspectie is in het 
algemeen niet de oplossing voor de toekomst. Instellin-
gen zullen zelf een kwaliteitssysteem moeten opzetten 
en onderhouden. De overheid dient zich te beperken tot 
kwesties van toegankelijkheid, doelmatigheid (het aantal 
instellingen, opleidingen, bekostiging, taakverwaarlozing, 
etc.) en de zorg voor voorwaarden waarin kwalitatief goed 
onderwijs – dat in het hoger onderwijs alleen in autonomie 
kan gedijen – tot ontwikkeling komt.

 
1 Inspectie van het Onderwijs, De Staat van het Onderwijs, Utrecht: Inspectie van het 

Onderwijs 2020, p. 198 e.v.
2 Staat van het Onderwijs 2020, a.w., p. 203.
3 Commissie Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs 2015-2018, Advies Implementatie 

Vernieuwd Instrumentarium (spoor 3). Zie https://www.nro.nl/wp-content/
uploads/2019/12/Beleidsdoorlichting_hoger_onderwijs.pdf. 

4 H. de Boer, R. Kolster, D. Westerheijden, Sturing en beleidsinstrumentenanalyse. 
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijson-
derzoek voor de Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs (spoor 2), Eindrapport, CHEPS: 
Enschede oktober 2019, p. 33-34. Te raadplegen op: https://www.nro.nl/wp-content/
uploads/2019/12/Beleidsdoorlichting_hoger_onderwijs.pdf. 

5 A.w., p. 34.
6 Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, Houdbaar voor de toekomst, Den 

Haag: ministerie van OCW december 2019, p. 33: “De ambitie is het bewerkstelligen 
van een omslag naar meer samenwerking en minder onnodige concurrentie. Daarvoor 
is nodig dat de concurrentieprikkel met betrekking tot onderzoeksfinanciering en 
studentenaantallen in het huidige stelsel wordt getemperd. Daarnaast is nodig dat 
instellingen meer in onderlinge afstemming onderscheidende keuzes maken over 
inhoudelijke specialisaties binnen vakgebieden en van daaruit samenwerken. Voor OCW 
ligt er een rol om deze samenwerking te stimuleren en instellingen te motiveren om 
keuzes te maken, bijvoorbeeld door het instrument sectorplannen.”

7 Memorie van toelichting WHW, Kamerstukken II 1988/89, 21 073, nr. 3, p. 49.
8 Differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger 

onderwijs, advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel 
(Commissie – Veerman), Den Haag, april 2010.

9 Vgl. HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-147/03 (Commissie tegen Oostenrijk) en HvJ EU 13 april 
2010, zaak C-73/08 (Bressol). Zie verder EHRM 2 april 2013, nrs. 25851/09, 29284/09 
en 64090/09 (Tarantino e.a. t. Italië).

10 S. van Galen, Shaping European Universities. A perspective from the Netherlands, in: T. 
Strike, J. Nicholls & J. Rushfoth (eds.), Governing Higher Education Today: International 
Perspectives, Abingdon: Routledge 2019, p. 81-99.
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Hoewel het onderzoek aan hogescholen van vrij recente 
datum is en ten opzichte van de industrie en de universitei-
ten nog relatief bescheiden, neemt het in omvang snel toe.1 
In de afgelopen twintig jaar groeide volgens cijfers uit 2018 
het aantal onderzoekers aan de Nederlandse hogescholen 
naar zo’n 4500 personen en bijna duizend promovendi. 
Mede tegen deze achtergrond heeft de Vereniging Hoge-
scholen (VH) in het najaar van 2018 namens de aange-

sloten hogescholen de ‘Nederlandse gedragscode weten-
schappelijke integriteit’ ondertekend. Hierin hebben de 
ondertekenaars heldere normen geformuleerd waaraan 
onderzoekers, om het even van welke achtergrond, zich 
dienen te houden.2 Ondertekening verplicht de organisaties 
te zorgen voor (a) training en supervisie van onderzoekers; 
(b) een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur; (c) 
veilig databeheer; (d) openbaarmaking en verspreiding van 

Integriteit van onderzoek aan de hogeschool

Omvangrijke 
opgave

DOOR ROB VAN DER SANDE EN LENNEKE MARTEN

De Vereniging Hogescholen ondertekende in het najaar van 2018 namens de aangesloten 
hogescholen de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’. Afspraak is dat 

de hogescholen per 1 januari 2020 aan deze zorgplichten voldoen. In hoeverre wordt hieraan 
voldaan?

© 
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    de onderzoeksresultaten; en (e) ethische normstelling en 
procedures voor ethische toetsing en voor klachten over 
en (vermoedens van) schending van onderzoeksintegriteit. 
Binnen de VH is afgesproken dat de hogescholen per 1 janu-
ari 2020 aan deze zorgplichten voldoen.

Het is in onze ogen beslist niet reëel om nu te kijken of 
alle hogescholen deze dappere belofte volledig hebben 
ingelost. Daarvoor is de opgave gewoonweg veel te 
omvangrijk en de tijd veel te kort. Hoe omvangrijk laat een 
survey onder lectoren van twee jaar geleden goed zien. 
Deze toonde dat de meeste hogescholen medio 2018 nog 
maar mondjesmaat activiteiten ter bevordering van onder-
zoeksintegriteit ontwikkelden. En dat, als zij dat al deden, 
zij hun activiteiten vooral richtten op zaken rond wet- en 
regelgeving, zoals veilig databeheer, klachtenregeling, en 
de verplichtingen rond de Wet medisch-wetenschappelijk 
onderzoek (WMO). Veel activiteiten gericht op onderzoek-
sintegriteit bleken ‘lokaal’ binnen onderzoeksgroepen en 
lectoraten van de eigen hogeschool te worden opgepakt, 
zoals procedures om onderzoeksdeelnemers te bescher-
men, het bewaken van de onafhankelijkheid van onderzoe-
kers en de scholing van de eigen onderzoekers.3 Vooral de 
kleinere hogescholen moesten eind 2018 dus nog helemaal 
vanaf nul beginnen. 

tot dusver is niet 
systematisch 
geïnventariseerd hoe 
ver de hogescholen 
zijn met de 
implementatie van de 
zorgplichten

Er is tot dusver niet systematisch geïnventariseerd hoe ver 
de hogescholen zijn met de implementatie van de zorg-
plichten. Discussie op het forum ‘Ethische commissies’ van 
de VH en gesprekken met leden van het ‘Netwerk Ethische 
Adviescommissies hbo’ leert evenwel dat men vooral tegen 
lastige vraagstukken aanloopt bij de opdracht ‘ethische toet-
sing’. Drie hierna te behandelen vragen keren daarin terug. 

1. Wetenschappelijke integriteit: waar 
hebben we het over? 

Hogescholen zijn veelal begonnen met vooral die zaken 
te regelen die relatief praktisch te regelen zijn, zoals 
het inrichten van mogelijkheden voor veilig dataopslag, 
het opstellen van klachtenregelingen (bij vermoedens 
van schending van wetenschappelijke integriteit) en het 
opzetten van commissies voor ethische toetsing van het 
onderzoek. 

De Gedragscode gaat in zijn bespreking van de zorgplichten 
voor onderzoeksinstellingen echter veel verder. Weten-
schappelijke integriteit heeft daarin vooral betrekking op 
een open onderzoekscultuur waarin onderzoekers hun 
onderzoek toetsen aan de normen voor goed onderzoek, 
dit met elkaar bespreken en elkaar ook op naleving kunnen 
aanspreken. Onderzoekers dienen daarin ook te worden 
geschoold en getraind in de daarvoor benodigde competen-
ties. 

Wat te doen met het onderzoek van studenten? Het ontwikkelen 
van integer onderzoek en een open onderzoekscultuur aan de 
hogescholen gaat niet zonder goede scholing aan studenten en 
hun docenten. 

Deze onderzoekscultuur noch de scholing die daarvoor 
nodig is, zijn op de hogescholen ontwikkeld. Het ontwik-
kelen van een open onderzoekscultuur, juist óók voor 
studenten en docenten van hogescholen, is niettemin van 
groot belang. Niet alleen omdat studenten van de hoge-
school geacht worden af te studeren aan de hand van 
een onderzoeksopdracht waarin deze er blijk van geven 
onderzoek te kunnen doen. Het is vooral van belang omdat 
we aan de hogescholen zo graag een ‘university of applied 
sciences’ willen zijn die haar studenten toerust met een 
onderzoekende houding. Een open onderzoekscultuur en 
een adequate scholing/training in de benodigde compe-
tenties is onzes inziens daarvoor een absolute voorwaarde. 
We zien evenwel dat implementatie-activiteiten rond de 
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit zich 
daar tot dusver niet of nauwelijks op richten. Wel komen 
we vaak de vraag tegen: ‘wat te doen met het onderzoek 
van studenten?’. De kwestie is in onze ogen dan ook dat het 
ontwikkelen van integer onderzoek en een open onder-
zoekscultuur aan de hogescholen niet gaat zonder goede 
scholing aan studenten en hun docenten. 

2. Wat is nodig aan ethische toetsing; 
verplicht of vrijwillig; bindend of 
vrijblijvend?
Een vaak terugkerende kwestie betreft de vraag of een 
ethische advies of toetsing verplicht moet zijn of niet. 
De code laat op dit punt ruimte door de ondertekenende 
organisaties op te roepen tot ‘zorg waar nodig voor ethische 
toetsing’. 

© 
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    VH heeft aangegeven het al dan niet verplichten van toet-
sing een zaak van de individuele hogescholen te vinden.4 
Als je de vraag voorlegt aan onderzoekers dan vinden zij 
een verplichte beoordeling van onderzoeksvoorstellen 
doorgaans bezwaarlijk, met name omdat ze vrezen voor 
tijdrovende en bureaucratische procedures. Menig onder-
zoeker vindt ook dat men zelf voldoende kundig is om zijn 
onderzoek verantwoord in te richten en uit te voeren en 
men er, zeker voor het praktijkgerichte onderzoek, geen 
‘inmenging van buitenaf’ voor nodig heeft.5 
Daar staat tegenover dat niet duidelijk is of onderzoeksin-
tegriteit voldoende is gegarandeerd bij vrijwilligheid. Ook 
staat een vrijwillige toetsing haaks op de ontwikkeling in 
het medisch, maatschappij- en gedragswetenschappelijk 
onderzoek aan de universiteiten waar ethische toetsing wel 
degelijk nodig gevonden wordt en inmiddels standaard is. 
Ten slotte verlangen steeds meer intermediaire instellin-
gen zoals ZonMw, NWO en de Europese Commissie, maar 
ook tijdschriftredacties een ethische verklaring. Helemaal 
vrijblijvend zal het niet gaan.
Een en ander heeft er toe geleid dat er varianten ontstaan 
binnen de hogescholen. Voor zover men doende is een ethi-
sche commissie in te richten, kiezen veel hogescholen voor 
vrijwillige toetsing. De argumentatie is dan, dat het doen 
van integer onderzoek in de eerste plaats de verantwoorde-
lijkheid is van de onderzoeker. In die gevallen is het advies 
van de ethische commissie niet bindend en is het aan de 
onderzoeker te zorgen voor de wetenschappelijke integriteit 
van zijn onderzoek. Er zijn ook hogescholen die overwegen 
een beoordeling te verplichten voor bepaalde typen onder-
zoek, bijvoorbeeld grotere subsidie-gebonden onderzoeken. 
De HAN heeft in geval van mensgebonden onderzoek, met 
het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van onderzoekspersonen, gekozen voor verplichte beoorde-
ling van onderzoeksvoorstellen en voor een bindend advies. 

3. Wiens verantwoordelijkheid? 
De verantwoordelijkheid voor wetenschappelijke integriteit 
ligt uitdrukkelijk niet alleen bij de onderzoekers zelf. Ook 
leidinggevenden en de instellingen waarbinnen de onder-
zoekers werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk. 
Een toch wel regelmatig gehoorde klacht onder lectoren en 
onderzoekers is dat de activiteiten om de integriteit van het 
onderzoek te bevorderen, onvoldoende bestuurlijke support 
krijgen. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar bestuurders 
lijken onderzoek, en alles wat daar mee te maken heeft, 
nogal eens over te laten aan de individuele onderzoeker. 
Het inrichten van een ethische commissie voor advies 
of toetsing wordt misschien nog wel toegejuicht, maar 
vervolgens wordt de uitwerking ervan nauwelijks adequaat 
financieel ondersteund. 

De kwestie is dat het tot ontwikkeling brengen van verant-
woord onderzoek aan de hogescholen niet gaat zonder 
ondersteuning van hun bestuurders. Kwaliteit heeft simpel-
weg een prijs. 

Oproep: organiseer een conferentie
Tegen deze achtergrond is het wenselijk de ervaringen met 
de implementatie van de Gedragscode op korte termijn 
eens te bundelen. We zouden het vorig jaar opgerichte 
‘Netwerk Ethische Adviescommissies HBO’ daarom graag 
willen oproepen om nog dit jaar een conferentie te orga-
niseren waarin de hogescholen hun vorderingen bij de 
implementatie van de Gedragscode aan elkaar laten zien 
en met elkaar bespreken welke randvoorwaarden men 
voor een succesvolle implementatie ziet. Zo’n conferentie 
biedt verder meteen gelegenheid om bijvoorbeeld ‘voor-
lopers’ en ‘achterblijvers’ met elkaar in contact te brengen 
en te bespreken op welke onderdelen men met elkaar 
kan samenwerken. De oproep is verder: nodig voor die 
conferentie vooral ook bestuurders uit. Laat hen zien hoe 
belangrijk het onderzoek voor de hogescholen is en wat het 
belang is van een onderzoekscultuur die ethische verant-
woording hoog in haar vaandel heeft staan. Laat bestuur-
ders bovenal zien dat het onderzoek aan de hogescholen 
dan misschien nog wel jong is, maar dat het het waard is 
om je in te zetten voor een ethisch verantwoorde uitvoering 
ervan.

 
1 Cloosterman, E., Gielen, M., Van den Toren, J. P., & Van der Starre, B. (2019). De stand 

van Praktijkgericht Onderzoek in Nederland. Driebergen.
2 De Gedragscode is ondertekend door de vereniging Hogescholen en KNAW, NFU, NWO, 

TO2-federatie, en de Vereniging van Universiteiten.
3 Schnitzer, J., Marten, L., van Gorp, A., van Beest, W., Wouters, E., ter Riet, G., Andriessen, 

D., van der Sande, R. (2019). Onderzoeksintegriteit op hogescholen. TH&MA, 2.
4 Vereniging Hogescholen. (2019). Handreiking Ethische Toetsing
5 de Jong, G. (2018). Ethische adviescommissies en praktijkgericht onderzoek: Een 

ongelukkig huwelijk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(2), 24–29.
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COLUMN

De Grote Coronaramsj 
Terwijl ik dit schrijf – in tijden als deze mag je zo’n opening gebruiken – puilen 
de groenbakken uit en staan we nog steeds met onze zoldermeuk in de file bij 
de milieustraat. Ik waag me aan de voorspelling dat in de volgende ronde de 
papierbak het moet ontgelden.

Want dat het coronavirus vanaf hier ‘onder ons is’ moeten we dit toch vooral 
opvatten als een aansporing om nog eens kritisch naar onze boekenkast te kijken. 
Nooit eerder was de vraag naar de urgentie en zeggingskracht van onze literatuur 
zo relevant. Daarom wat tips bij het puinruimen.

Bewaar uiteraard alle boeken die getriggerd door de actualiteit hun tijdloosheid 
nog maar eens onderstrepen. De parallellie tussen onderwijs in de anderhalveme-
tersamenleving en Liefde in tijden van cholera is natuurlijk een inkoppertje, maar 
wees creatief. Inmiddels vooral kritisch over de maatregelen waarmee de overheid 
de crisis wil beteugelen? Bijna alle dystopische sci-fi klassiekers doen wel iets met 
surveillancetechnologie. Tip: de film is vaak beter.

Bewaar een meter mooie boeken die de herinnering levend houden aan een 
wereld vol terloopse aanrakingen, werken op kantoor en kroegen zonder crowd 
control. Sowieso geestig om volgende generaties uit voor te lezen.

Gooi weg: boeken met een onesthetische rug en boeken van auteurs die hun 
tweede naam gebruiken.
Weg kan ook het leeuwendeel van de managementboeken: het deel dat in de 
inleiding uitvoerig betoogt dat ‘verandering de enige constante is’ om vervolgens 
doodleuk tools aan te reiken die alleen werken als de wereld geen gekke 
bewegingen maakt. Wees gul naar de papierbak.

Daarentegen niet weggooien of zelfs aanschaffen: boeken die gehakt maken van 
onze overmoedige bejegening van de toekomst. Overweeg het werk van Nassim 
Talib over Black Swans: large-scale unpredictable and irregular events of massive 
consequences. Talib: Worstcasescenario’s zijn in de praktijk helemaal niet zo worst 
case omdat ze stelselmatig worden ingegeven door wat we al kennen (geschie-
denis), niet door wat zou kunnen (toekomst).  “This so-called worst case event, 
when it happened, exceeded the worst case at the time”. Au. Iets serieuzer maar 
niet minder leesbaar is Imagined Futures van de Duitse socioloog Jens Beckert. 
Over hoe we telkens weer fundamentele onzekerheid verwarren met risico’s die we 
kunnen uitrekenen. En over hoe dat niet zonder gevaren is.

Maar begin met het weggooien van schrijfsels van zelfverzekerde mannen die de 
corona-crisis wel eens even zullen duiden. Maak liever ruimte voor de knorrige 
Kierkegaard: “Het is volkomen waar wanneer de filosoof zegt dat het leven 
achterwaarts moet worden begrepen. Daarbij vergeet men echter die andere 
stelling: het moet voorwaarts worden geleefd. De stelling komt – hoe meer men 
haar doordenkt – hierop neer dat het leven in de tijdelijkheid nooit helemaal kan 
worden begrepen, juist omdat ik geen enkel ogenblik volledig rust kan krijgen om 
de stelling ‘achterwaarts’ in te nemen.”

En dan vanuit die wijsheid je boekenkast weer opbouwen.
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Leven lang leren, éducation permanente, duurzame inzet-
baarheid, leven lang ontwikkelen. Na jaren waarin vooral 
gediscussieerd werd over het belang van het jezelf blijvend 
ontwikkelen, lijken we nu echt in een ander tijdsgewricht 
terecht te zijn gekomen. Voor werkenden wordt het steeds 

urgenter om hun competenties uit te breiden en te onder-
houden. Omdat beroepen snel (kunnen) veranderen, soms 
zelfs verdwijnen, zoals door technologische ontwikkeling. 
De baan voor het leven bestaat niet meer, mensen zullen 
daarom blijvend aan hun inzetbaarheid moeten werken. 

Leven Lang Ontwikkelen in het hbo 

Keuzes en 
beslissingen

DOOR ANOUK MULDER 

Hbo-instellingen staan voor een aantal keuzes ten aanzien van het thema Leven Lang 
Ontwikkelen. Moeten zij (verder) de LLO-markt op? En zo ja: hoe, waarmee en voor wie dan? 
Deze (en andere) vragen zijn voor alle hbo-instellingen hetzelfde. De antwoorden zullen per 
instelling verschillen. In het vorig jaar verscheen boek Leren werken met LLO, denkhulp voor 

mbo-bestuurders worden de strategische vragen en mogelijke antwoorden stapsgewijs 
doorlopen. In deze bijdrage vertaalt de auteur dit naar het hbo.

© 
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De coronacrisis, waardoor banen onzeker zijn geworden, 
verstrekt deze noodzaak.
Het andere tijdsgewricht is niet alleen op de arbeidsmarkt 
maar ook beleidsmatig waarneembaar. Het regeerakkoord 
uit 2017 kondigde de individuele leerrekening aan die 
mensen budget geeft voor hun eigen om- op- of bijscho-
ling. Dit Stap-budget komt er vermoedelijk per 2022 en gaat 
waarschijnlijk 1.000 euro bedragen. Via afspraken in cao’s 
kunnen nu al 1,3 miljoen werknemers aanspraak maken op 
een ontwikkelbudget. 
De Vereniging Hogescholen heeft het over een doorbraak 
op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen  en ziet in het 
versnellen hiervan een belangrijke rol voor hbo-instellingen 
weggelegd.

voor werkenden wordt 
het steeds urgenter 
om hun competenties 
uit te breiden en te 
onderhouden

Dit betekent een herijking van de koers. Elke hogeschool 
moet bepalen of en wat hij met LLO wil doen en zal de 
ingezette koers ook regelmatig tegen het licht moeten 
houden. Dat is een complexe exercitie omdat de beslis-
singen die genomen worden vaak ingrijpen in overige 
processen die met elkaar samenhangen. Bovendien vindt 
het besluitvormingsproces plaats binnen een dynamiek van 
verschillende belanghebbenden  zoals bedrijven, gemeen-
ten, professionals en medewerkers, én waar veel onzeker-
heden zijn zoals hoe de vraag naar dit soort onderwijs zich 
in de verschillende sectoren ontwikkelt of wat de concur-
renten gaan doen. 

Hulp bij het herijken van de koers
Het hbo staat niet alleen in het bepalen van een koers 
gericht op een leven Lang Ontwikkelen. Ook het wo en 
mbo moeten zich op hun LLO-activiteiten bezinnen. Voor 
het mbo is vorig jaar het boek Leren werken met LLO 
verschenen. Dit boek loodst bestuurders door de herijking 
van hun LLO-koers heen.  Het behandelt meerdere thema’s 
waarop onderwijsinstellingen een strategische vraag 
zouden moeten beantwoorden. De antwoorden - die met 
elkaar consistent moeten zijn - leiden tot een (herijking 
van de) strategische koers ten aanzien van LLO. Is deze 
koers eenmaal bepaald, kan deze in praktische zin worden 
uitgewerkt: wat betekent dit voor communicatie, HR, het 
gebouw, het onderwijs, etc. etc.

De vijf belangrijkste strategische keuzes

1. Dienstenaanbod: wat zetten we in de markt?
Het belangrijkste aanbod bestaat natuurlijk uit de onder-
wijsactiviteiten: van korte cursussen tot volledige diplo-

ma-trajecten. Hiernaast zijn er ook aanpalende diensten 
denkbaar waaraan klanten mogelijk behoefte hebben. Zoals 
advies over welke scholing zinvol is. Individuen vinden het 
lastig in te schatten welke bij- of omscholing hun arbeids-
marktkansen verhoogt; bedrijven willen weten wat er in 
hun sector gaat gebeuren en wat ze nu moeten doen om 
te zorgen dat hun medewerkers bijblijven; en gemeenten 
willen weten welke scholing de kansen op de werk voor de 
‘mensen in de bakken’ het grootst is. Dit zijn kwesties waar  
hogescholen zicht op hebben en mogelijk als dienst kunnen 
aanbieden.  Andere mogelijke aanpalende diensten zijn 
hulp bij strategische personeelsplanning of zelfs arbeidsbe-
middeling. 

2. Doelgroepen: op wie richten we ons?
De drie mogelijke doelgroepen voor een Leven Lang 
Ontwikkelen zijn overzichtelijk: individuen, bedrijven/
organisaties en publieke organisaties met re-integratie-
taken (UWV en gemeenten). De keuze die de hogeschool 
hierin maakt hangt samen met het dienstenaanbod dat 
per doelgroep kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan 
in-company-trainingen voor bedrijven, of open inschrijving 
voor bedrijven waar particuliere individuen wel of niet bij 
kunnen aanhaken. 

3. Bedieningsgebied: welk geografisch gebied? 
Hier gaat het om het geografische gebied waar de hoge-
school zich met zijn aanbod op gaat richten. Voor de hand 
liggend is dat dat in ieder geval het bedieningsgebied 
van het reguliere onderwijsaanbod is. In het mbo zien we 
dat scholen die een uniek LLO-aanbod hebben dat niet 
door andere partijen wordt aangeboden, dit vaak landelijk 
aanbieden.

4. Samenwerking: met wie werken we samen? 
Hogescholen werken van nature al met veel organisaties 
samen in onderzoek en onderwijs. Hier gaat het om de 
vraag of de hogeschool gaat samenwerken met anderen in 
het bedienen van de LLO-doelgroepen, wat deze samen-
werking inhoudt en wat hier intern de regels over zijn. 
Mogelijke samenwerkingspartners zijn onderwijsinstellin-
gen (hbo, mbo, wo, publiek of privaat gefinancierd), bedrij-
ven (zoals in een PPS-constructie) en arbeidstoeleiders. Een 
hbo-instelling kan hierin één lijn voor de hele hogeschool 
bepalen of sectoren vrijheid geven hier zelf keuzes in te 
maken. 

5. Positionering 
Hier gaat het om het belang dat de hogeschool aan een 
Leven Lang Ontwikkelen hecht. Is dit net zo belangrijk als 
het reguliere onderwijsaanbod? Of misschien wel belang-
rijker? Of juist minder belangrijk, meer een bij-activiteit in 
de marge? Het expliciet maken van het antwoord op deze 
vraag is (in de tot nog toe opgedane ervaring van het mbo) 
vooral intern richting medewerkers van belang. En het moet 
ook vertaald worden in praktische zin. Vindt de hogeschool 
LLO  even belangrijk als het reguliere onderwijs, dan komt 
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    dat bijvoorbeeld terug in het HR-beleid (wie bij de hoge-
school werkt is ook inzetbaar voor LLO) en communicatiebe-
leid (open dagen ook voor de LLO-doelgroep).

een koers uitzetten 
ten aanzien van 
een leven lang 
Ontwikkelen vraagt 
behoorlijk wat 
denkwerk

Factoren van invloed op de te kiezen 
strategie

Zoals gezegd, de vragen zijn dus voor alle hogescholen 
gelijk, maar het antwoord van een hogeschool hangt af 
van factoren die voor elke hogeschool (min of meer) uniek 
zijn. Dan gaat het onder meer om: de arbeidsmarkt(ont-
wikkelingen) in de regio; de reeds opgedane ervaring 
met een Leven Lang Ontwikkelen; de ervaring met een 
flexibel scholingsaanbod; de LLO-uitvoeringscapaciteit van 
de hogeschool; de bereidheid van medewerkers om zich 
met dit onderwijs bezig te houden; de bestaande ambities 
van de hogeschool; de wensen van (potentiële) klanten; 
de aanwezigheid van andere aanbieders in de regio; de 
motivatie van de hogeschool om iets met LLO te doen. Dit 
laatste klinkt als een open deur maar dat blijkt niet zo te 
zijn. Zie hieronder de verschillende overwegingen om iets 
met LLO te doen. 

Ik raad alle hbo-instellingen die serieus willen herijken dan 
ook aan om deze factoren in de eigen situatie goed in kaart 
te brengen. Inzicht in deze factoren zal mede de antwoor-
den op de strategische vragen en daarmee de keuzes 
bepalen.

Praktijkvoorbeeld 
De Zwolse Acht is een samenwerkingsverband van vier 
hbo- en vier mbo-instellingen in de regio Zwolle: Windes-
heim, Katholieke Pabo Zwolle, Viaa, ArtEZ, Deltion College, 
Landstede, Cibap en het Zone.College. Samen met de 
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) als 
vertegenwoordiger van de privaat gefinancierde onderwijs-
aanbieders, hebben zij in 2018 uitgedacht hoe zij willen 
samenwerken op het gebied van een Leven Lang Ontwik-
kelen. Dit hebben ze min of meer langs de lijnen van het 
boek Leren werken met LLO gedaan. Waar het boek een 
individuele onderwijsinstelling als perspectief heeft, ging 
het hier om veel partijen die willen samenwerken: Hbo 
en mbo onderling, hbo met mbo én publiek gefinancierde 
instellingen met privaat gefinancierde instellingen. Dat is 
een redelijk unieke samenwerking die is uitgemond in de 
coöperatie RegioOpleiders. 

Hoe hebben de oprichters van RegioOpleiders de vijf strate-
gische vragen beantwoord?

1. Dienstenaanbod: makelen, makelen, makelen
RegioOpleiders biedt zelf geen onderwijsactiviteiten maar 
bemiddelt tussen vraag en aanbod. Er is dus één dienst en 
dat is: makelen. Makelen tussen de doelgroepen (bedrijven) 
en de aangesloten onderwijsinstellingen. 
Het makelproces door RegioOpleiders leidt tot een koppe-
ling van de vrager naar LLO-scholing met de beste aanbie-
der(s) - een (of meer) van de leden van RegioOpleiders. 
RegioOpleiders kent de aangesloten onderwijspartij(en), 
heeft inzicht in vraag en aanbod, weet hoe de belang-
rijkste sectoren in de regio zich (gaan) ontwikkelen, kan 
gelijksoortige LLO-vragen bundelen en beoordeelt welke 
(combinatie van) aanbieder(s) de vrager naar LLO het beste 
kan of kunnen bedienen. Nadat de match is gemaakt 
gaan de vrager en aanbieder(s) met elkaar in gesprek om 
scholing op maat te ontwerpen en uit te voeren. Voor de 
aangesloten onderwijsinstellingen is RegioOpleiders dus 
een aanvoerkanaal van potentiële LLO-opdrachten.

2. Twee doelgroepen: werkgevers en publieke 
instanties
RegioOpleiders richt zich met zijn makel-activiteiten op 
twee doelgroepen: werkgevers en publieke instanties met 
re-integratiedoelen. RegioOpleiders bemiddelt dus niet voor 
particulieren die zich willen bij-, op- of omscholen. Deze 
worden doorverwezen naar bestaande structuren zoals het 
LeerwerkLoket. Om de aangesloten onderwijsinstellingen 
aan voldoende volume (van cursisten) te helpen, werkt 
RegioOpleiders bij voorkeur voor groepen werkgevers. In 
de regio Zwolle zijn werkgevers op verschillende manie-
ren georganiseerd zoals in MKB-verband, in sectortafels, 
in ondernemingsverenigingen of andere verbanden. Die 
verbanden zijn voor RegioOpleiders de primaire gespreks-
partners.

Hoger Onderwijs Management • juni 2020 • nummer 3 / Sdu
16

leven lang OntWikkelen



    Naschrift over corona

Wat de invloed van de coronacrisis betreft op te 
maken keuzes met betrekking tot een Leven Lang 
Ontwikkelen voorzie ik drie bewegingen. Bedrijven 
zullen waarschijnlijk alles schrappen wat niet nood-
zakelijk is om te overleven. Uit de vorige crisis weten 
we dat scholing dan al snel sneuvelt. Dit zal de vraag 
naar LLO dus doen dalen.

Tezelfdertijd wordt een groep mensen werkloos voor 
wie bij, op- of omscholing noodzakelijk zal zijn om 
nieuw werk te vinden. Dat is in potentie een stijging 
van de vraag naar LLO. Echter onzeker is of deze men-
sen dit ook daadwerkelijk zullen gaan doen want: wie 
gaat dat betalen?

Ten slotte zijn de onderwijsinstellingen sinds maart 
in een nieuwe situatie gekatapulteerd die zoals het 
er nu naar uitziet ook nog zal doordreunen in het ko-
mende studiejaar. Mijn beeld is dat dit voorlopig veel 
aandacht zal vragen en dat het (het denken over) LLO 
op de korte termijn hierom geen prioriteit zal zijn. 

3. Bedieningsgebied: regio Zwolle
RegioOpleiders bemiddelt voor vraag en aanbod in de regio 
Zwolle. Dit is een afgebakend gebied dat 21 gemeenten 
omvat. 

4. Samenwerking: mbo, hbo, publiek én privaat 
gefinancierd 
RegioOpleiders is een brede en unieke samenwerking. 
In totaal zijn er nu twaalf (de acht oprichters plus vier 

toetreders) publiek bekostigde onderwijsinstellingen (mbo 
en hbo) en vier private onderwijsaanbieders (leden van de 
NRTO die in de regio actief zijn) bij RegioOpleiders aange-
sloten. Dit is uniek omdat het in zekere zin allemaal concur-
renten van elkaar zijn. Door zich bij RegioOpleiders aan te 
sluiten, geven ze aan ook bereid te zijn met elkaar samen 
te werken en een gemeenschappelijk aanbod te ontwerpen 
en uit te voeren. 

5. De positionering van de activiteiten op gebied van 
LLO
Deze vraag speelt niet op het niveau van de samenwerking 
binnen RegioOpleiders, maar wel voor alle onderwijsinstel-
lingen afzonderlijk. Zij nemen hier zelf hun eigen besluit in.

Hulp bij denken is beschikbaar
Een koers uitzetten ten aanzien van een Leven Lang 
Ontwikkelen vraagt behoorlijk wat denkwerk. Het boek 
Leren werken met LLO helpt hierbij. Hoewel het voor het 
mbo is geschreven zijn de vraagstukken vergelijkbaar. Het 
hbo kan er dus ook wat aan hebben. Het boek is gratis te 
downloaden via www.lerenwerkenmetllo.nl. 



Over de auteur

Anouk Mulder
Anouk Mulder begeleidt als Chef Onderwijs van De 
Argumentenfabriek onderwijsinstellingen bij het 
doorlopen van complexe denkprocessen. www.
argumentenfabriek.nl.

Voor werkenden wordt het steeds urgenter om hun competenties uit te breiden en te onderhouden.

Hoger Onderwijs Management • juni 2020 • nummer 3 / Sdu
17

leven lang OntWikkelen



    DigitAliSering

Digitaal onderwijs 
zorgt voor hoge druk

DOOR BAS LITJENS EN HUGO HEGEMAN

Door de plotselinge aanvang van de coronacrisis hebben onderwijsinstellingen in een kort tijdsbestek 
reusachtige stappen moeten zetten om het onderwijs te digitaliseren. Docenten en studenten hebben 
zich noodgedwongen moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Deze razendsnelle 

verschuiving naar online onderwijs heeft allerlei implicaties voor de manier waarop studenten kunnen 
studeren en docenten hun onderwijs kunnen vormgeven. 

Doordat het onderwijs in de huidige quarantainetijden 
niet meer op de instellingen zelf plaatsvindt, is het waar 
mogelijk naar de huizen van studenten verplaatst. Het 
volgen van colleges, samenwerken met medestudenten, 
zelfstudie en het maken van tentamens vindt nu allemaal 
plaats in de thuissituatie. Kelvin Lichtendonk, student Built 
Environment aan de Hogeschool Utrecht: “In normale tijden 
ga ik altijd studeren in de bibliotheek van de Hogeschool 
of op de instelling zelf. Mijn kamer is dan echt een plek 
om te relaxen.” In andere woorden: de grens tussen thuis 
en studie is aan het vervagen. Dit is niet bevorderlijk voor 
de concentratie. Daan Boers, student Ondernemerschap en 
Retailmanagement aan de Saxion Hogeschool: “Ik mis soms 
de scherpte omdat het minder voelt alsof je écht aan het 
studeren bent thuis. Dat merk je toch wel aan je concentra-
tie.”
Er zijn recentelijk tal van lijstjes gemaakt met tips voor 
‘thuiswerken in tijden van corona’, maar hierin wordt veelal 
verondersteld dat je een bepaalde ruimte tot je beschik-
king hebt. Een veel terugkomend advies is om aparte 
ruimtes in te richten voor ontspanning, werk en eten1. Dit 
is voor studenten een stuk lastiger: de gemiddelde student 
beschikt over een kamer van 17 vierkante meter waarin 
zij slapen, zich omkleden, ontspannen, eten en moeten 
studeren2.
Daarnaast zijn vaste studiestructuren, zoals werkcolleges 
op standaard tijdstippen, voor een deel weggevallen. Ook 
groepswerk is momenteel lastiger te organiseren omdat 
een aantal studenten minder druk voelt om bij groepswerk 
aan te sluiten. Daan: “Afgelopen week waren we nog maar 
met vier van de negen studenten in een call. Je hebt toch 
een minder directe verplichting dus het is makkelijker om 
niet te komen.” Bepaalde groepen studenten zijn extra 

gebaat  bij een bepaalde structuur. Studenten met  concen-
tratieproblemen als ADD bijvoorbeeld hebben extra moeite 
met het volgen van onderwijs thuis nu niet altijd duidelijk is 
hoe en wanneer de colleges worden gegeven.

De studentenkamer is vaak niet de ideale plek om je te concen-
treren op je studie.

Gebrekkige studiefaciliteiten
Naast het feit dat het niet voor iedereen even gemakkelijk 
is om thuis de juiste studieconcentratie aan te wakkeren, 
zijn ook de faciliteiten thuis niet altijd even geschikt om te 
studeren. Zo is een goede internetverbinding belangrijker 
dan ooit en is het belangrijk dat studenten een relatief stille 
werkplek tot hun beschikking hebben. De woonomstandig-
heden van studenten kunnen op dit vlak sterk verschillen. 
Zo zijn er studenten die in huizen met meer dan tien mede-
studenten wonen, wat problemen kan opleveren wanneer 
meerdere huisgenoten tegelijkertijd op hetzelfde wifi 
netwerk een online college probeert te kijken. Daarnaast is 
het maar de vraag of studenten over een geschikt bureau 
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beschikken: zoals eerder aangegeven studeren studenten 
vaak op studieplekken aan de onderwijsinstelling of in de 
universiteitsbibliotheek.

Het hoger 
onderwijs moet zich 
voorbereiden op 
hybride onderwijs 
waarbij digitaal en 
fysiek complementair 
aan elkaar zijn

Sinds het uitbreken van de coronacrisis, heeft een deel van 
de studenten besloten om hun studentenstad te verlaten 
en tijdelijk weer naar hun ouderlijk huis te vertrekken. De 
vraag is of studenten daar wel de geschikte omstandighe-
den hebben om in te studeren. Er moet natuurlijk maar net 
een kamer vrij zijn waar geen van de ouders aan het thuis-
werken is. Bovendien kan de aanwezigheid van familie voor 
afleiding zorgen. Maarten Koese, student Governance of 
Sustainability aan de Universiteit Leiden: “Als je bijvoorbeeld 
zes broertjes of zusjes hebt is het lastiger verhaal. Dan lijkt 
het me veel moeilijker om jezelf af te sluiten.” Kortom, het 
feit dat gemeenschappelijke studiefaciliteiten van instellin-
gen wegvallen, zorgt ervoor dat studenten meer dan ooit 
afhankelijk zijn van hun soms niet ideale thuissituatie.  Ook 
voor internationale studenten die zijn teruggekeerd naar 
hun thuisland of in deze onzekere tijden nog in Nederland 
zijn, is het volgen van onderwijs nu een extra uitdaging. 

Maatwerk op afstand
De anonimiteit van online onderwijs zorgt ervoor dat het 
voor docenten lastiger is om de verbinding met studenten 
op te zoeken. In plaats van in een werkcollege waarin je 
iedereen gemakkelijk in de ogen kan aankijken, praat je als 
docent opeens tegen je laptopscherm. Maarten: “Een docent 
vond het belangrijk om face-to-face contact te hebben 
tijdens haar college. Daarom moesten alle studenten hun 
camera’s aanzetten, maar daardoor haperde de verbinding 
heel erg en was het college gewoon niet goed.” De vermin-
derde verbinding tussen student en docent roept in het 
kader van inclusief onderwijs allerlei vragen op: hoe zorg je 
er voor dat alle studenten goed meekomen en betrokken 
blijven en hoe zorg je voor voldoende begeleiding vanuit 
de instelling? We zien dat veel docenten hun uiterste best 
om ondanks de digitale barrière, hun hoor- en werkcolle-
ges persoonlijk en inclusief te houden. Lisanne de Groot 
student Publiek Management aan de Universiteit Leiden: 
“Een docent vroeg of wij haar persoonlijke informatie over 
onszelf wilde toesturen en daar hebben we toen echt 
een aantal keer over heen en weer gemaild. Ze was écht 

benieuwd naar met wie ze te maken had: die belangstelling 
is heel simpel, maar wel enorm waardevol.” Het blijft echter 
een terugkerend vraagstuk hoe docenten online maatwerk 
kunnen leveren naar hun studenten toe.

De balans opmaken
De plotselinge verschuiving naar online onderwijs zet het 
onderwijs onder torenhoge druk. Studenten hebben niet 
altijd de juiste studiefaciliteiten in hun thuissituatie en 
vinden het bovendien lastiger om zich hier te concentre-
ren. Bovendien is het leveren van maatwerk en de juiste 
ondersteuning moeilijker geworden. De afgelopen periode 
is door zowel docenten, studenten, beleidsmakers als 
ondersteunend personeel keihard gewerkt om het online 
onderwijs op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. 
Het is belangrijk om te reflecteren op deze nieuwe situa-
tie. De kans is groot dat de stroomversnelling waarin de 
digitalisering van het Hoger Onderwijs op het moment in is 
beland blijvende impact gaat hebben op het onderwijssys-
teem. Dit geeft veel kansen voor de toekomst maar brengt 
ook een aantal risico’s met zich mee. We zien dat niet 
alle studenten mee kunnen doen en moeten zoeken naar 
manieren om ook het digitaal onderwijs inclusief te maken. 
Studenten moeten betrokken blijven bij het onderwijs en 
juiste begeleiding hierbij krijgen. Deze begeleiding moet 
ook toegespitst zijn op de behoefte van de student juist in 
het digitale onderwijs. Daarnaast moet het hoger onderwijs 
zich voorbereiden op hybride onderwijs waarbij digitaal en 
fysiek complementair aan elkaar zijn. Om aan de uitdagin-
gen van de toekomst tegemoet te komen is het van belang 
dat alle partijen in het onderwijsveld met elkaar in gesprek 
gaan en kennis, leerervaringen en best practices met elkaar 
delen. Dit vraagt zowel om een proactieve houding vanuit 
studenten als om een uitnodiging tot gesprek vanuit docen-
ten en beleidsmakers.

1 Wolters, S. (2020). Thuiswerken met kinderen, hoe doe je dat? Algemeen Dagblad. 
Geraadpleegd via: https://www.ad.nl/ad-werkt/thuiswerken-met-kinderen-hoe-doe-je-
dat~a6944475/

2 ABF Research. (2019). Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.
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COLUMN

Prestatiedruk en toetsen ten 
tijde van corona
Deze periode is flinke discussie gevoerd over hoe het hoger onderwijs tijdens de 
coronacrisis doorgang kan vinden. De grootste uitdagingen liggen bij het praktijk-
onderwijs en tentamens. Bij praktijkonderwijs zijn alternatieve opdrachten en 
anders studievertraging onvermijdelijk. Voor tentamens zijn echter makkelijker 
alternatieven te vinden. Zo is in korte tijd het gebruik van online proctoring, waarbij 
digitaal gesurveilleerd wordt aan de hand van software die via de webcam of het 
loggen van een computer meekijkt, enorm toegenomen. 

Online proctoring werd voorheen gebruikt in uitzonderlijke gevallen, nu moet dit op 
grote schaal. Dit stuit op veel verzet bij studenten. Ondanks de goede bedoelingen 
om studievertraging te voorkomen, schrokken studenten van de impact op hun 
privacy en de onduidelijkheid die deze manier van toetsen met zich meebrengt. 
Het is best wel heftig namelijk als je docent ineens ziet in welke thuissituatie jij 
je bevindt. Of als je naar de wc moet en dat niet kan omdat je tentamen anders 
ongeldig wordt verklaard. Dit zorgt voor extra druk.

Alles is anders in deze tijd van het nieuwe normaal. Een universiteit als Harvard 
kiest voor het hanteren van een simpel ‘pass/fail’ systeem. Dit neemt de druk weg 
van het halen van een specifiek cijfer: laten zien dat je de stof voldoende beheerst 
is even genoeg. 

De impact van deze crisis is enorm. We kunnen daardoor niet hetzelfde blijven 
verwachten van onze studenten (en docenten). Laten we daar eens bij stil staan. 
Zorgen over de manier van toetsen en over keuzes die instellingen maken, worden 
met weinig begrip tegemoet getreden. Uitspraken als ‘het is niet anders’ of, in de 
woorden van minister Van Engelshoven ‘we moeten in deze tijd allemaal wel eens 
wat accepteren wat minder fijn is’, getuigen daarvan.

Wanneer het gaat over zorgen met betrekking tot een basisrecht als privacy en het 
halen van cijfers, zijn dit soort reacties onbegrijpelijk. Dit kan niet de bedoeling 
zijn. Maar er speelt meer. Studenten moeten aan het begin van hun studie altijd 
wennen aan de manier van toetsen en zijn daardoor wellicht extra gespannen. 
Bij online toetsen is dat niet anders. Anders dan het door Harvard gehanteerde 
systeem houden de minister en de onderwijsinstellingen geen rekening met de 
belevingswereld van studenten. Iedereen zo snel mogelijk door de studietijd heen 
jagen, blijft kennelijk het voornaamste doel. Studenten die moeite hebben zich te 
verhouden tot de huidige crisissituatie zijn het kind van de rekening.

Een onderwijsinstelling zou, ook in crisistijd, een veilige thuishaven moeten zijn 
waar je met al je vragen en zorgen terecht kan. Het zou mooi zijn als we juist in 
deze tijd kunnen laten zien dat het niet alsmaar sneller en beter moet, maar dat je 
mag vallen en tijd en ruimte hebt om weer op te staan. Besteedt dus aandacht aan 
persoonlijk contact met de student, maak duidelijk dat het okay is als het even niet 
lukt en betrek juist nu de medezeggenschap meer dan ooit. En, zorg er ook voor 
dat studenten de financiële ruimte hebben om die tijd te nemen.
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    tOetSing

Online toetsen

Privacy- en 
oer-beperkingen

DOOR PHILIP COTÉ

Vanwege de coronamaatregelen zijn onderwijsinstellingen massaal overgestapt op digitale 
hulpmiddelen voor onlineonderwijs en toetsing. Dit artikel gaat in op enkele juridische aspecten van 
online toetsen. Ik zal vooral aandacht besteden aan de gevolgen voor de privacy, de oer en de positie 

van de examencommissie.

Nu het onderwijs op locatie is stilgevallen en zoveel 
mogelijk online wordt voortgezet, zoeken instellingen naar 
manieren om ook de toetsing door te laten gaan. Uitstel 
van toetsing is onwenselijk, omdat het zal leiden tot 
studievertraging voor de student. En voor instellingen dreigt 
een onderwijskundige, logistieke en juridische kluwen van 
problemen als uitgestelde toetsen zich opstapelen. Zowel 
voor studenten als voor instellingen is het heel belangrijk 
dat de toetsing zoveel mogelijk door kan gaan. De moge-
lijkheid om online te toetsen is dan ook een alternatief dat 
in eerste instantie enthousiast onthaald is als een mogelijke 
oplossing voor het geschetste probleem. Toch waren er 
meteen ook kritische reacties vanwege de impact op de 
privacy van online toezicht op het maken van een toets. 
Eerst zal ik ingaan op de voors en tegens van ‘proctoring’ 
vanuit het oogpunt van privacy. In het tweede deel van dit 
artikel komen de oer en de positie van de examencommis-
sie aan bod.

Proctoring en privacy
‘Proctoring’ is, kort gezegd, het op afstand controleren of 
een student tijdens het online maken van een toets niet 
spiekt of andere verboden dingen doet. Surf noemt het in 
de ‘white paper’ surveilleren op afstand.1 Het kent verschil-
lende vormen, maar in grote lijnen komt het erop neer dat 
de computer van de student wordt overgenomen door de 
proctoring software. Een webcam houdt in de gaten of een 
student overlegt of iets opzoekt. Met zijn mobiel moet de 
student de omgeving laten zien waarin hij werkt. Vaak is 
zogenoemde ‘lock down’-beveiliging ingebouwd, zodat 
studenten niet op internet kunnen surfen. 

De exacte vorm van online proctoring verschilt per leve-
rancier, maar Surf onderscheidt vier categorieën: “(1) live 
toezicht met conferencing software, (2) live proctoring (met 
speciale software) waarbij iemand tijdens het tentamen 
meekijkt en kan ingrijpen, (3) het handmatig op een later 
tijdstip bekijken van ieder afgenomen examen, op basis 
van beelden en logs, en (4) het geautomatiseerd reviewen 
(waarbij de rapportage achteraf wordt gecontroleerd).”2 

Proctoring software maakt gebruik van keylogging, 
waarmee gemonitord wordt wat de student invoert op de 
computer. Artificial intelligence analyseert het gedrag van 
de student, bijvoorbeeld hoe vaak de student wegkijkt. 
Het is duidelijk dat dit grote impact heeft op de privacy van 
studenten.

Voor Kamerlid Futselaar (SP) waren zorgen over de privacy 
de aanleiding om vragen te stellen aan de minister van 
OCW.3 Vraag 4 luidde: 
Klopt het dat de surveillance-software toegang heeft tot de 
webcam, microfoon, locatie, identiteit, klembord, muisloca-
tie, browser, Windowns, hoofd-, oog- en mondbewegingen, 
je scherm, alle websites die je bezoekt en alle openstaande 
applicaties en schermen die met je computer verbonden 
zijn? Zo ja, is dit wettelijk toegestaan en wat wordt er na 
afronding van een tentamen met de beelden en andere 
informatie gedaan?
Op de vraag naar de toelaatbaarheid antwoordde de minis-
ter als volgt:
Hogeronderwijsinstellingen verzekeren mij dat de geko-
zen software en haar leveranciers voldoen aan de AVG. Zo 
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    worden de persoonsgegevens die de proctoring software 
verzamelt enkel gebruikt voor het opsporen van mogelijke 
fraude tijdens een tentamen. Studenten worden voorgelicht 
over het gebruik en de werking van de proctoring software, 
bijvoorbeeld middels een privacyverklaring. De persoons-
gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt 
noodzakelijk. De instelling verzorgt in bijzondere gevallen 
alternatieven voor studenten die daar voor in aanmerking 
komen. Bijvoorbeeld wanneer de student niet kan beschik-
ken over de benodigde ICT-middelen. (…)
De AVG staat niet in de weg van het gebruik van surveillan-
ce-software, mits de toepassing daarvan in lijn is met alle 
wettelijke vereisten (…)).4

Ook elf jongerenorganisaties waaronder studentenvakbond 
LSVb zetten vraagtekens bij het gebruik van proctoring en 
stuurden daarover een brief5 naar onderwijsinstellingen, 
de minister en de Tweede Kamer. In hun brief noemen zij 
privacybezwaren en roepen zij onderwijsinstellingen op 
om proctoring te vermijden en in plaats daarvan gebruik te 
maken van alternatieven zoals open-boek-tentamens. 

De zorgen bereikten ook het Europees parlement alsmede 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze laatste liet van zich 
horen. In een nieuwsbericht6 waarschuwde hij voor digitaal 
surveilleren.

Als onderwijsinstellingen beeldbellen en/of proctoring 
gebruiken, zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens. Dat bepaalt de privacywetgeving. 
Daarom moeten onderwijsinstellingen hoge eisen stellen 
aan de leveranciers van deze systemen.
Het systeem mag niet meer gegevens verwerken dan 
noodzakelijk en deze gegevens mogen niet langer worden 
bewaard dan noodzakelijk. Verder moeten onderwijs-
instellingen hun leerlingen, studenten, docenten en de 
ouders van minderjarige kinderen informeren over hoe hun 
persoonsgegevens worden beschermd.
De AP heeft dit onderstreept richting de onderwijskoepels. 
Daarnaast gaat de AP bij onderwijsinstellingen na of zij 
voldoende werk maken van het beschermen van de privacy 
van hun leerlingen of studenten. Zij moeten aantonen hoe 
zij dit doen. Daarna bekijkt de AP of vervolgstappen nodig 
zijn.

Het aangekondigde onderzoek wordt inmiddels uitgevoerd. 
Ik weet dat tenminste één hoger onderwijsinstelling is 
benaderd door de AP met vragen over de gegevensbescher-
ming bij onlineonderwijs en proctoring.

Tips
De AP maakte ook een factsheet met tips over videobellen 
en proctoring.7 De passage over proctoring luidt als volgt:
Maakt u als onderwijsinstelling gebruik van proctoring (digi-
tale surveillance)? Of wilt u dat gaan doen?
Let dan op de volgende punten:
1. Ga na of proctoring noodzakelijk is. Kijk eerst of er een 
minder ingrijpende methode van examinering mogelijk is. 

Bijvoorbeeld door leerlingen of studenten een werkstuk of 
essay te laten inleveren. In veel gevallen is het mogelijk om 
een oplossing te kiezen die minder inbreuk maakt op de 
privacy van uw leerlingen of studenten.
2. Is het echt noodzakelijk? Zorg dan in ieder geval dat de 
inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Bijvoorbeeld door 
toetsen of tentamens samen te voegen, zodat u het aantal 
momenten van proctoring beperkt. En door te kiezen voor 
de minst ingrijpende vorm van proctoring. In veel gevallen 
is bijvoorbeeld Eye tracking een te zwaar middel.
3. U bent verplicht een leverancier te kiezen die voldoet aan 
de privacywetgeving. U moet eisen stellen aan het gebruik 
van data van uw leerlingen, studenten en personeel door 
deze leverancier. Selecteer de aanbieder van het systeem 
zorgvuldig. Belangrijk is dat alle gegevens direct gewist 
worden als u deze niet meer nodig heeft. Verzeker u ervan 
dat de (software)aanbieder deze gegevens gelijk wist zodra 
dat kan.
4. Bespreek oplossingen voor het afleggen van examens in 
samenwerking met de studentenraad. 
5. Gebruik de gegevens niet voor andere doeleinden dan 
examenfraude bestrijden.
6. Informeer uw leerlingen of studenten in begrijpelijke taal 
over wat er met hun gegevens gebeurt.
7. Instrueer uw leerlingen of studenten over proctoring. 
Studenten moeten weten hoe zij op een zo privacyvrien-
delijk mogelijke manier hun toets of tentamen kunnen 
afleggen.
8. Bedenk dat een datalek of ander incident nooit helemaal 
uit te sluiten valt, hoe goed u alles ook ingericht heeft. 
Wees hierop voorbereid.
Onderwijsinstellingen die overwegen om gebruik te maken 
van proctoring, moeten deze ‘tips’ van de toezichthouder 
natuurlijk goed ter harte nemen. In aanvulling hierop wil 
ik ook nog enkele tips meegeven. Ik wijs op de noodzaak 
om de functionaris voor gegevensbescherming van de 
instelling bij deze problematiek te betrekken en ga in op de 
belangenafweging die instellingen moeten uitvoeren om te 
bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang in 
de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG. 

Rechtsgronden
Voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 
is de aanwezigheid van een van de zes rechtsgronden van 
artikel 6 AVG vereist. Dat zijn, kort gezegd: toestemming, 
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 
wettelijke plicht, levensbelang van de betrokkene, noodza-
kelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
of de uitoefening van het openbaar gezag, noodzakelijk 
voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 
de verwerkingsverantwoordelijke. Deze laatste rechtsgrond 
komt niet in aanmerking als “de belangen of de grondrech-
ten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die 
tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder 
wegen dan die belangen”[van de verwerkingsverantwoor-
delijke].
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    Toestemming is als rechtsgrond niet aan de orde bij 
proctoring. Toestemming moet namelijk in vrijheid gege-
ven kunnen worden, dat wil zeggen dat weigering van de 
toestemming er niet toe mag leiden dat de betrokkene 
daardoor anders behandeld wordt, c.q. in een ongunstiger 
positie komt dan de personen die wél toestemming geven. 
In verhoudingen waarin sprake is van een gezagsrelatie, 
zoals de verhouding tussen werkgever en werknemer, 
is toestemming vaak niet bruikbaar als grondslag voor 
gegevensverwerking, omdat de werknemer het gevoel 
kan hebben dat hij de toestemming niet kan weigeren. Als 
studenten om toestemming gevraagd wordt voor procto-
ring, zouden zij in een dergelijke positie verkeren. Van vrije 
toestemming is dan geen sprake. 

Nu toestemming niet als rechtsgrond voor proctoring kan 
dienen, komt naar mijn mening alleen de rechtsgrond 
‘gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoorde-
lijke’ in aanmerking.8 Om te bepalen of er werkelijk sprake 
is van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 
lid 1 sub f AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke de 
privacybelangen van de betrokkene afwegen tegen zijn 
eigen belang om de gegevensverwerking uit te voeren. 

Over de manier waarop deze belangen afgewogen moeten 
worden, heeft de European Data Protection Board9 een 
zogenoemde Opinie gepubliceerd.10 Daarop voortbordurend 
heeft de AP de Normuitleg grondslag ‘gerechtvaardigd 
belang’11 gepubliceerd. Daarin valt onder meer te lezen dat 
voor een gerechtvaardigd belang vereist is dat voldaan 
wordt aan drie cumulatieve voorwaarden: 
In de eerste plaats: de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of 
van een derde. In de tweede plaats: de noodzaak van de 
verwerking van de persoonsgegevens voor de behartiging 

van het gerechtvaardigde belang. En in de derde plaats: de 
voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van 
de bij de gegevensbescherming betrokken persoon niet 
prevaleren. 
De AP noemt enkele voorbeelden van belangen die in prin-
cipe kwalificeren als gerechtvaardigd:
 > een veilig en gezond leven te hebben of eigendommen te 
beschermen in een dreigende (‘real and hazardous’, stelt 
de EDPB-guideline) situatie;

 > de privésfeer te beschermen;
 > inbreuken op een persoonlijkheids- of vermogensrecht 
tegen te gaan;

 > te procederen en/of een rechtsvordering in te stellen, uit 
te oefenen of te onderbouwen;

 > grensoverschrijdend gedrag in werkrelaties te onder-
zoeken en beëindigen;

 > fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te 
gaan;

 > iemand aansprakelijk te stellen voor schade;
 > bestaande klanten na een aankoop te informeren over 
soortgelijke, eigen producten of diensten;

 > computersystemen goed te beveiligen en beschermen;
 > zorgplichten na te komen voor werknemers en/of klanten;
 > aan alle verplichtingen te voldoen die op een bedrijf of 
instelling rusten op basis van bijvoorbeeld het Burgerlijk 
Wetboek;

 > zich te gedragen overeenkomstig hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt.

Deze opsomming bevat enkele aanknopingspunten voor 
proctoring. De instelling zou een beroep kunnen doen op 
doeleinden als fraude voorkomen, het nakomen van zorg-
plichten jegens studenten, en het nakomen van verplichtin-
gen op grond van de Whw.

Het komt erop neer dat de computer van de student wordt overgenomen door de proctoring software.
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    Vervolgens moet de noodzaak van de verwerking om het 
belang te behartigen worden vastgesteld. Daarbij toetst 
de verwerkingsverantwoordelijke ook of aan de eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan. Dat houdt in: 
staat de inbreuk voor betrokkene in verhouding tot het doel 
van de gegevensverwerking? En is het doel niet op een 
andere manier te bereiken, die minder nadelig is voor de 
betrokkene? 

De AP heeft in het verleden maar weinig uitspraken gedaan 
die enig houvast geven. Zo oordeelde de AP bijvoorbeeld 
eerder dat cameratoezicht ter bescherming van eigen-
dommen noodzakelijk was en een gerechtvaardigd belang 
in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG opleverde.12 In het 
geval van proctoring is naar mijn mening onder de huidige 
corona-omstandigheden in principe de noodzaak voor de 
verwerking te beargumenteren, rekening houdend met 
proportionaliteit en subsidiariteit. Het white paper van Surf 
bevat op dit punt behartenswaardige zaken.

Ten derde moet de verwerkingsverantwoordelijke zijn eigen 
belangen afwegen tegen de belangen van de betrokkene 
om verschoond te blijven van de inbreuk op de privacy door 
de beoogde verwerking. Daarbij moet de verwerkingsver-
antwoordelijke onder meer de volgende factoren betrekken 
volgens de AP:
 > de gevolgen voor de betrokkene;
 > de (aanvullende) waarborgen die de verwerkingsverant-
woordelijke of derde heeft getroffen om ongewenste 
gevolgen voor de betrokkene te voorkomen of beperken;

 > de ernst van de inmenging op het grondrecht van de 
betrokkene;

 > of de betrokkene de verwerking min of meer kan 
verwachten, bijvoorbeeld als vervolg op een eerdere 
verwerking waarvoor diegene toestemming heeft 
gegeven of als vervolg op verwerkingen die noodzakelijk 
zijn om een contract uit te voeren.

Hoewel de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ allerlei 
haken en ogen kent, zie ik zeker mogelijkheden voor 
een succesvol beroep op deze grondslag in het geval van 
proctoring. Of een dergelijk beroep slaagt hangt af van de 
omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld: wat is de aard 
van de toets, zijn alternatieven in beeld gebracht, waarom 
zijn onderzochte alternatieven niet bruikbaar, welke waar-
borgen heeft de instelling getroffen om de privacybelangen 
van de betrokkene te beschermen? Gezien het specialisti-
sche karakter van de afweging zou ik instellingsbesturen 
aanraden zich te laten adviseren door de functionaris voor 
gegevensbescherming. De FG kan vanuit een goed begrip 
van zowel de privacywetgeving als de onderwijspraktijk 
adviseren wat verstandig is ten aanzien van proctoring. 

De beperkingen van de oer en de positie 
van de examencommissie

Het ministerie van OCW heeft een Servicedocument Hoger 
Onderwijs13 opgesteld, dat bedoeld is “om instellingen hand-

reikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan 
worden gegeven aan de maatregelen die zijn aangekon-
digd voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.” In het Servicedocument komen 
allerlei uiteenlopende zaken aan de orde, variërend van 
internationale mobiliteit, de toelating van mbo studenten 
die nog geen diploma hebben, financiële consequenties 
voor studenten en instellingen tot het schrappen van de 
Nationale Studenten Enquête van dit jaar. Onderdeel van 
het Servicedocument is bijvoorbeeld ook de oproep aan 
instellingen om nu geen bsa te geven, maar het uit te stel-
len naar het tweede jaar.14 

Het Servicedocument bevat ook enkele opmerkingen over 
examineren die hieronder aan de orde zullen komen. 
Hoewel de formele status van het document niet helder is 
(servicedocument? handreikingen bieden?), houd ik er reke-
ning mee dat achteraf het handelen van hoger onderwijsin-
stellingen in eventuele procedures ook getoetst zal worden 
aan het Servicedocument. 

Het Servicedocument bevat de volgende passage over 
tentaminering, de cursivering is van mijn hand:
De coronamaatregelen zullen in sommige gevallen leiden 
tot onderwijsactiviteiten en tentaminering die afwijken van 
hetgeen is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling 
(OER). Afhankelijk van hetgeen in een specifiek geval in de 
OER is geregeld en de regels en richtlijnen van examen-
commissies, kan er ruimte zijn om van de eigen OER af 
te wijken. Dit gebeurt voor zover de reguliere procedures 
niet gevolgd kunnen worden, de student niet onevenredig 
benadeeld wordt en de afwijking niet ingrijpender is dan 
noodzakelijk. 
In veel gevallen zal aanpassing van de OER aan de orde 
zijn, die kan plaatsvinden door middel van een addendum 
op de bestaande OER waarin de afwijkingen op de OER in 
algemene termen worden beschreven. De medezeggen-
schap wordt hierbij betrokken. Gezien het vereiste tempo 
ligt het in de rede dat de medezeggenschap zich wat 
betreft reactietermijnen waar nodig flexibel opstelt. Indien 
de continuïteit van het onderwijs en de examinering dit 
vereist, kan de medezeggenschap ook achteraf betrokken 
worden. Ook in een dergelijk geval spant de instelling zich 
in om te zorgen dat de medezeggenschap, zij het achteraf, 
haar rol kan vervullen.15

Het Servicedocument geeft twee mogelijkheden voor het 
geval de tentaminering afwijkt van de oer. Ten eerste de 
mogelijkheid die de oer biedt aan de examencommissie 
om af te wijken van de oer. Ten tweede de mogelijkheid 
om de oer aan te passen aan de gewijzigde tentaminering 
door middel van een addendum. Naar mijn mening zouden 
instellingen en examencommissies zeer terughoudend om 
moeten gaan met het eerstgenoemde alternatief. Ik zal 
mijn bezwaren toelichten.
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    Afwijken van de oer
Als een instelling heeft vastgesteld dat een aan corona 
omstandigheden aangepaste toets niet in overeenstem-
ming is met de bepalingen van de huidige oer, moet, het 
Servicedocument volgend, worden beoordeeld of de oer de 
examencommissie de mogelijkheid biedt om af te wijken 
van de oer.

Als studenten om toestemming gevraagd wordt voor proctoring, 
verkeren zij niet in de positie deze te weigeren.

Hier komen we meteen al op glad ijs, want een examen-
commissie mag nu juist niet afwijken van de oer. Het is 
vreemd dat het Servicedocument deze mogelijkheid noemt, 
want als we de artikelen over de examencommissie en die 
over de oer naast elkaar leggen, blijkt dat de vaststelling 
van de oer een exclusieve bevoegdheid van het instellings-
bestuur is en dat de examencommissie niets aan de oer 
mag veranderen.

Voor het onderwijs en de examens is de oer een essentieel 
document. De oer wordt vastgesteld door het instellings-
bestuur voor elke door de instelling aangeboden opleiding 
of groep van opleidingen. Volgens artikel 7.13, lid 1 en lid 
2, sub a Whw informeert het instellingsbestuur de student 
aan de hand van de oer over de inhoud van de opleiding 
en de daaraan verbonden examens. De oer is immers juist 
bedoeld om zekerheid te verschaffen over de rechten en 
plichten van de student en de insteling. Bij de introductie 
van onderdeel x van artikel 7.13 lid 2 Whw bracht de minis-

ter van OCW het verplichtende karakter expliciet onder de 
aandacht. In de memorie van toelichting was te lezen:
Het kabinet acht het echter van belang dat instellingen de 
feitelijke vormgeving van het onderwijs kenbaar maken in 
de regeling, de student dit bij de studiekeuze kan betrekken 
en dat de student zonodig schadevergoeding kan krijgen bij 
niet-nakoming door de instelling.16

Het zal duidelijk zijn dat een document met een dergelijk 
verplichtend juridisch karakter zich niet leent voor afwij-
kingen, maar juist met alle waarborgen tegen tussentijdse 
wijziging omkleed moet zijn. Slechts bij hoge uitzondering 
en urgente situaties en met medewerking van de mede-
zeggenschap kan een oer tijdens een lopend collegejaar 
worden gewijzigd. 

Laten we, met het vaste karakter van de oer in het achter-
hoofd, vervolgens onderzoeken wat de verhouding van de 
examencommissie tot de oer is. Over de examencommissie 
bepaalt artikel 7.12, tweede lid Whw:
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en 
deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de 
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt 
ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig 
zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in artikel 
7.10a.
De oer is hier het normenkader dat de examencommissie 
moet gebruiken om te bepalen of de student het diploma 
van de opleiding kan krijgen. Een voor de examencommis-
sie onveranderbaar normenkader dat geldt voor alle studen-
ten van dezelfde opleiding is een noodzakelijke waarborg 
voor de waarde van het diploma. 

Ook artikel 7.12b Whw over de taken en bevoegdheden 
examencommissie bepaalt nog eens dat de examencom-
missie binnen het kader van de oer moet blijven.:
1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artike-
len 7.11 en 7.12, tweede lid, heeft een examencommissie de 
volgende taken en bevoegdheden:
a.het borgen van de kwaliteit van de tentamens en 
examens onverminderd artikel 7.12c,
b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen 
het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld 
in artikel 7.13, om de uitslag van tentamens en examens te 
beoordelen en vast te stellen,
Hier gaat het om richtlijnen en aanwijzingen die de 
examencommissie geeft aan examinatoren, maar dezelfde 
redenering geldt ook voor andere onderwerpen, zoals 
het geven van vrijstellingen. Daarover bepaalt artikel 7.13 
lid 2 sub r Whw dat het instellingsbestuur in de oer moet 
opnemen:
de gronden waarop de examencommissie voor eerder met 
goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger 
onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opge-
dane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van 
het afleggen van een of meer tentamens, 
Het instellingsbestuur moet in de oer een aantal zaken 
regelen over de examens en tentamens. De examencom-
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    missie en de examinatoren zijn hieraan gehouden. Het 
gaat hierbij om het aantal tentamens waaruit het examen 
bestaat, hun volgtijdelijkheid d.w.z. hun onderlinge volg-
orde in de programmering, hoe vaak gelegenheid wordt 
gegeven de verschillende tentamens af te leggen en het 
aantal herkansingen. 

In de oer moet worden bepaald of de tentamens monde-
ling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd. 
De examencommissie kan in bijzondere gevallen anders 
bepalen volgens artikel 7.13 tweede lid onder l Whw. 
Volgens deze bepaling moet het instellingsbestuur in de 
oer opnemen: “of de tentamens mondeling, schriftelijk 
of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens de 
bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere geval-
len anders te bepalen”.

Met “in bijzondere gevallen” heeft de wetgever in de eerste 
plaats bedoeld “in individuele bijzondere gevallen”. Dat 
volgt uit de systematiek van de wet, waarbij het instellings-
bestuur de oer vaststelt (inclusief de wijze van examinering) 
voor alle studenten. De examencommissie moet binnen het 
kader van de oer handelen en moet in individuele geval-
len maatwerk oplossingen treffen bijvoorbeeld door een 
alternatieve toetsvorm toe te staan voor een student met 
een beperking.

Ongetwijfeld leveren de coronacrisis en de maatregelen die 
in dat kader genomen zijn bijzondere omstandigheden op. 
Maar die omstandigheden leiden ertoe dat alle studenten 
te maken krijgen met eventuele aanpassing van de toetsing 
aan de corona omstandigheden. Als mijn interpretatie, dat 
“bijzondere gevallen” gelezen moet worden als “individuele 
bijzondere gevallen”, correct is, kun je bij aanpassing van 
de toetsing aan corona-omstandigheden niet meer spreken 
van “bijzondere gevallen” in de zin van artikel 7.13 lid 2 sub 
l Whw. En zodra je het hebt over een aanpassing van de 
toetsing die geldt voor alle studenten, hoort die aanpassing 
in de oer te worden opgenomen. Dat leidt in ieder geval tot 
de conclusie dat de corona-omstandigheden voor examen-
commissies veelal geen bevoegdheid zullen opleveren om 
af te wijken van de in de oer voorgeschreven wijze van 
toetsing en dat er dus een oplossing op het niveau van de 
oer moet worden gevonden. 

Ik kan me eerlijk gezegd ook geen oer-tekst voorstellen die 
de examencommissie “ruimte” geeft “om van de eigen oer 
af te wijken” anders dan, zoals gezegd, in individuele geval-
len. Zoals hierboven uiteengezet vind ik het vreemd dat het 
Servicedocument deze mogelijkheid noemt. 

Aanpassing van de oer door middel van een addendum
De tweede mogelijkheid lijkt me realistischer en juridisch 
correct: aanpassing van de oer door middel van een adden-
dum. Een addendum komt tot stand met betrokkenheid van 

de medezeggenschap en wordt vastgesteld door het instel-
lingsbestuur. Het addendum volgt de reguliere Whw-pro-
cedure voor de oer. Dat is wellicht omslachtig, maar de 
totstandkoming is in ieder geval transparant. Het addendum 
is voor iedereen kenbaar en maakt aan alle betrokkenen 
duidelijk wat de aangepaste regels inhouden. Uit het 
oogpunt van governance en verantwoording is dit het enig 
juiste alternatief. Het lijkt aantrekkelijk om een examen-
commissie te verzoeken om ad hoc afwijkingen van de oer 
op het gebied van de toetsing toe te staan. Maar de recente 
geschiedenis van de alternatieve afstudeerroutes leert dat 
het slecht kan aflopen als examencommissies gaan afwij-
ken van de oer. Ik zou instellingsbesturen en examencom-
missies willen adviseren niet die kant op te gaan.
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