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1 INTRODUCTION 
 

Every degree programme is based on a vision of what you want to educate students to become and 
how you want to go about it. In essence, the teaching programme is the means by which you seek to 
achieve these goals. The content and method of the programme determine what and how students 
learn. 

Maintaining an overview of the coherence and quality of the entire programme is no easy feat, not 
least because each individual lecturer is usually involved in only one or two courses on the programme. 
Their main focus is on their own teaching. For effective coordination with the other programme	
components, they need support from fellow	 lecturers, staff from the Education Office and faculty 
teaching coordinators to name but three. 

In addition to the importance of high-quality educational content for a programme, its design and 
coherence also have a major influence on the students’ academic progress.1 Various aspects of the 
teaching programme have a clear effect on academic progress, most notably the way in which one 
course relates to another and builds on students’ prior knowledge, the planning of study load and 
assessment (examinations and resits), and the extent to which teaching methods motivate students to 
study. 

Given the significance of a high-quality programme, it should come as no surprise that this is a key 
component of the accreditation system employed by the Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders (NVAO). Decisions on the accreditation of a programme are based on its 
standard of education, but also the way in which it is structured. 

The Teaching Quality Steering Committee assesses applications for new programmes at VU 
Amsterdam, while the Department of Educational Policy, Quality Assurance and Process Management 
(part of Student & Educational Affairs) assists programmes in writing self-evaluation reports and 
applications for	new programmes. On the evidence of their experiences and the general standard of 
accreditation	submissions, many applicants struggle to formulate a clear description of a programme’s 
design in line with the NVAO criteria. The following problem areas have been identified: 

• the ambiguity surrounding a number of terms from the NVAO accreditation	framework (e.g. final 
attainment levels, didactic concept, learning objectives); 

• difficulty defining the relationships between the various terms in the NVAO accreditation	
framework (e.g. the relationship between objectives,	 final attainment levels, and learning 
objectives); 

• lack of clarity on duties and responsibilities in relation to the programme and an intermittent lack 
of effective monitoring. 

The aim of this chapter of the Manual for Quality Assurance of Teaching and Learning is to provide 
faculties with greater certainty by describing how the programme should be structured and defining 

                                                             
1 For an overview of research on factors that influence the success rate of a programme, see the Higher Education Success 
Rate Checklist produced by Leiden University Graduate School of Teaching.  
http://www.studiesuccesho.nl/2011/11/20/checklist-concept/ 
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everyone’s duties and responsibilities in this area. The chapter is closely linked to VU Amsterdam’s 
Educational Vision and to Standard 1 (‘objectives’) and Standard 2 (‘programme’) of the NVAO 
accreditation framework. It takes a practical approach, designed to enable readers to put its content 
into action. 

2 OBJECTIVE, PARTICIPANTS AND DUTIES 

This chapter provides information on how an effective teaching programme should be set up. It also 
indicates how the programme should be described in order to ensure compliance with the guidelines 
of the NVAO accreditation	framework. 

In addition to the NVAO framework, this chapter also deals with the agreements that apply within VU 
Amsterdam, as set out in the university’s own Bachelor’s and Master’s Guideline (see VUnet). 

Last but not least, the chapter specifies the employees involved in the programme, their duties and 
responsibilities, and how they can operationalize quality assurance in relation to the programme (i.e. 
by monitoring how duties are performed). 

2.1 PROGRAMME DESIGN 

According to the guidelines contained in the NVAO framework (version 2018), a programme has to 
meet quality requirements in the following areas. 

2.1.1 THE PROGRAMME’S VISION 

The NVAO expects a programme to have its own vision (or programme objective), which states clearly 
and concisely what the programme stands for and what kind of students it wants to deliver. This vision 
therefore expresses what the programme wants to achieve in educating students to fulfil a specific 
need within society or to meet a demand for higher-education graduates with specific expertise in 
particular areas. The development of such a vision is important not only in terms of the quality of 
education but also for public-relations purposes. Not only is it a starting point for educational 
development, but it is also a ‘programme philosophy’ which ensures internal cohesion in relation to 
two key questions: (1) What do we stand for as teachers? (2) What opportunities will be open to our 
students once they have completed the programme? In this sense, a vision rooted in consensus forms 
the programme’s very foundation. Appendix 1 contains examples of a programme vision. The practical 
application of VU Amsterdam’s Educational Vision can also serve as a useful guide when formulating a 
programme’s vision. 

2.1.2 COORDINATION BETWEEN VU AMSTERDAM’S EDUCATIONAL VISION AND THE PROGRAMME VISION 

VU Amsterdam’s Educational Vision elaborates on the priorities set out in the university’s Strategic 
Plan 2015-2020, see:  

http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/uitgelicht/onderwijsvisie/publicaties/index.asp 

VU Amsterdam’s Educational Vision is in line with its academic culture, as characterized by the three 
core values of personal commitment, openness and responsibility. VU Amsterdam’s core values are 

https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/download.aspx?cid=tcm%3a164-371423-16
https://www.nvao.net/files/attachments/.89/Beoordelingskader_accreditatiestelsel_hoger_onderwijs_Nederland_2018.pdf
https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/download.aspx?cid=tcm%3a164-453568-16
https://vu.nl/nl/opleidingen/onderwijskwaliteit/visie/index.aspx
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expressed in teaching through the content of the curriculum, the approach to teaching and how 
teaching staff relate to students and other stakeholders at VU Amsterdam.  

Personal: an academic community in which each member is recognized.   

High-quality and valuable education starts and ends with the teaching staff. VU Amsterdam is proud 
of its inspiring teachers, and has an eye for the personal development of every teacher. 

VU Amsterdam cherishes the idea that every student has a talent, and is proud of the role it plays in 
discovering and developing this individual talent. Students are unique and valuable, and are given the 
opportunity to realize their full potential within the university. Each student is heard, seen and 
recognized. Mentors and tutors play an important role in education at Bachelor’s level. Small-scale 
teaching methods, such as practicals and seminars, provide a personal touch in the supervision of 
students.  

VU Amsterdam is a community of learners, in which teachers, researchers and students meet each 
other in formulating and reflecting on shared questions. Students are actively involved in education 
through peer review and other forms of feedback. The unique contribution of each student is an 
underlying principle. 

Wherever possible, the value of the personal background and experience of students and teachers 
feeds into the educational process, providing a direct link between education and the issues that 
concern society. Education is often interactive and promotes an ongoing academic dialogue among 
students and between students and teachers. The personal research interests and experience of the 
teaching staff are brought into the educational sphere as much as possible.  

By creating a positive learning culture within VU Amsterdam, learning becomes an everyday habit. 
Students are motivated to keep reflecting on their own development, and making mistakes is valued 
as a step in the development of academics who reflect critically on their own performance and 
progress. Critical thinking is an essential value within the academic core. Students are motivated to 
think independently, to remain critical and to assess the truthfulness of information.  

Open: we are open to diversity in disciplines, nationalities, religious beliefs, world views and social 
convictions.   

VU Amsterdam is an inspiring meeting place where mutual respect is the foundation for working on 
connections between disciplines, cultures, religions, social views and societal issues. Confronting 
differences leads to new insights and innovations, to clarity and sharpness of focus, and furthers 
academic excellence.   

VU Amsterdam promotes lifelong learning. The university’s academic community welcomes students 
and staff from a wide diversity of backgrounds in terms of ethnicity, educational background, phase of 
career, beliefs systems, political convictions, lifestyles and approaches to learning. We embrace this 
diversity as an integral element and see it as adding value to the university’s educational culture. We 
are inclusive, and the power and richness of this diversity only shine through when it is not left latent 
and unspoken, but is fully acknowledged both in education and extra-curricular academic life. A 
heterogeneous academic community brings many different viewpoints into the lecture theatre, 
creating a gathering that enriches the academic discourse.  
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Diversity is more than cultural, social and intellectual variation. Different academic disciplines can have 
their own view of the same social problem, and their own potential solutions to that problem. 
Lecturers at VU Amsterdam organize education in such a way that students learn to approach and 
discuss issues from different angles. Our students become aware that many complex issues cannot be 
resolved in a single dimension. Issues and problems are tackled using a multidisciplinary approach. In 
doing so, it is of course essential that our students first acquire an in-depth understanding of their 
chosen discipline. 

VU Amsterdam’s focus goes beyond academic excellence alone. The university sees it as its task, 
challenge and responsibility to lead all its students to academic success. 

Responsible: engaging with people, education, society and the world. 

Alongside teaching staff, our students also play an important part in the connection between 
university and society. The education offered by VU Amsterdam encourages students to engage with 
each other, their degree programme, society and the world, and to take this level of commitment into 
their future career. On the one hand, students are encouraged to take up a position in the world and 
to be open to others and to otherness. On the other hand, VU Amsterdam appeals to the sense of 
responsibility that already exists within the student community.   

Education and research at the university are aimed at making a contribution to solving society’s 
problems. The nature of those problems and the people affected by them are open to debate. VU 
Amsterdam encourages teachers and students to define their own position and responsibility in this 
regard, while remaining open to other ideas and perspectives.   

Wherever possible, education is provided in the form of interactive teaching methods, with problem-
based learning or self-directed learning as a possible interpretation. By using real-life cases and 
dilemmas from society, and by involving stakeholders – such as the public sector, the business 
community and social organizations – education becomes more relevant and valuable. As part of this 
approach, VU Amsterdam seeks intensive contact with the Amsterdam region, the professional field 
and alumni.  

Complex societal problems form an important aspect of the education we provide. In this regard, it is 
important that we do not work towards a unique solution, but that the various values that matter to 
those involved become clear and comprehensible. Our students are encouraged to define their own 
position, and in doing so become reflective, critical and committed academic professionals, who can 
find their way in a complex, globalizing and diverse world, which is changing ever more rapidly.   

At VU Amsterdam we expect students to take responsibility and not simply attend university in order 
to consume education as a product. The programme management and the teaching staff are 
responsible for designing high-quality degree programmes which set realistic targets, while the 
students who take these programmes are then responsible for their own student life cycle and 
academic success. As the student life cycle progresses, the level of guidance from the programme will 
steadily decrease. Students play an active part in feedback and assessment, and extensive use is made 
of peer assessment.  

In Community Service Learning (CSL) activities, students apply their knowledge and skills for the benefit 
of society and learn from the experience. The value of CSL for students lies in its status as an active 
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and effective learning method. CSL also brings students into direct contact with social developments 
that raise challenging questions. Students experience how their efforts can impact society and how 
they can take personal responsibility for their actions. CSL also strengthens connections with the job 
market.  

The VU Education Knowledge Network (KnowVU) has developed the university’s Educational Vision in 
greater detail, spelling it out in terms of concrete action (see VUnet). 

VU Amsterdam’s LEARN! Academy and the Department of Education, Quality Assurance and Process 
Management provide support in developing scenarios for teaching methods and faculty policy on the 
educational vision and the programme vision. 

2.1.3 THE CONTENT OF THE PROGRAMME 

Final attainment levels / intended learning outcomes 
With regard to content, the programme vision is expressed as final attainment levels. This is 
synonymous with ‘intended learning outcomes’, while in its latest framework the NVAO uses the term 
‘learning outcomes’. These constitute a more detailed version of the intended learning outcomes that 
every graduate of the programme is expected to achieve. The final attainment levels define a student’s 
achievements on completing the programme in the following terms: fields of expertise, degree of 
expertise, requisite skills, familiarity with methods and techniques and ability to design, conduct and 
present research at a given level. If elements such as an aptitude for collaboration are of major 
importance in the programme, these should also be incorporated in the final attainment levels. The 
final attainment levels are defined at programme level, not per year	or course. As a rule of thumb, 
between 7 and 15 final attainment levels should be defined. 

When a programme has to write a self-evaluation report for accreditation purposes or an application 
for a new programme, NVAO expects them to demonstrate clearly that the curriculum (i.e. the sum of 
the components that make up the programme) represents an adequate concretization of the final 
learning outcomes as regards level, orientation and domain-specific requirements. One way to 
demonstrate this is by drawing up a ‘programme matrix’ or ‘test programme matrix’. This is a table 
containing the various programme	components and showing the final attainment levels to which they 
make a key contribution to (see Appendix 2 for examples of the matrix). 

Final attainment levels and Dublin Descriptors 
The Dublin Descriptors came about as part of the Bologna-process, the name given to the European 
Union’s efforts to create a single European Higher Education Area (EHEA)2.  The aim is to achieve a 
transparent range of higher education programmes that facilitates student mobility and mutual 
recognition of national degrees and diplomas. The various elements within this process are developed 
and implemented step by step. The well-known acronym ECTS – which stands for European Credit 
Transfer System – is an example of an instrument developed in this context: expressing credits in terms 
of this system make them comparable and therefore transferable between member states. 

Different levels of education are distinguished in the European Higher Education Area. The three main 
levels (or ‘cycles’) correspond to the highest three levels in the subsequently designed European 

2For more information, see http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 

https://knowvu.nl/
https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/download.aspx?cid=tcm%3a164-453568-16
https://learnacademy.vu.nl/nl/onderwijsadvies/index.aspx
https://onderwijs.vlaanderen.be/
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EQF HIGHER EDUCATION 
FRAMEWORK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 Bachelor’s – first cycle 

7 Master’s – second cycle 

8 Doctorate – third cycle 

Quality Framework for Lifelong Learning (EQF).3  This framework contains eight levels which describe 
the learning outcomes of the entire educational spectrum: 

from primary school to doctorate level. Levels six, seven and eight cover the range of higher education 
and describe the results of education at Bachelor’s, Master’s and doctorate level. Appendix 5 describes 
Level 6 (Bachelor’s) and Level 7 (Master’s). 

The Dublin Descriptors have also been developed within the context of the European Higher Education 
Area and describe the generic level of learning outcomes associated with a completed Bachelor’s and 
Master’s programme. The Dublin Descriptors express learning outcomes in five dimensions: 
knowledge and understanding, applying knowledge and understanding, making judgements, 
communication, lifelong learning skills.   

Table 1: relating EQF levels to the higher education framework 

The Dublin Descriptors as used in accreditation are included in Appendix 3. In the accreditation 
framework, NVAO requires programmes to give a plausible account of how their final attainment level 
corresponds to the generic level described by the Dublin Descriptors.4 In concrete terms, this can be 
demonstrated by showing how each of the five dimensions of the Dublin Descriptor correspond to a 
specific final attainment level(s) or final learning outcome(s). This enables the programme to show that 
its students are educated to the required level for a Bachelor’s or Master’s degree. 

Appendix 4 contains an example of how final attainment levels can be linked to the Dublin Descriptors. 

3 For more information, see https://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf 

4 The Tuning	Educational Structures in Europe project is working towards developing content-related criteria for applying 
the Dublin Descriptors to various academic disciplines. For more information, go to http://www.unideusto.org/tuningeu/. 
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Learning objectives 
The level at which programme content should be described in the most concrete terms is at the level 
of learning objectives for the various courses. Several learning objectives are formulated for each 
course. A distinction can be made between generic learning objectives and specific (subject-related) 
learning objectives. Generic learning objectives correspond to characteristics of general academic 
conduct in areas such as communication, cognition and ethics. These learning objectives must also be 
reflected in the programme. A learning objective is a detailed account of one of the final attainment 
levels. This does not have to take the form of separate courses (e.g. Academic Skills modules), but can 
also be achieved through subject-specific education. 

The learning objectives of a course may relate to more than one final attainment level. Appendix 2 
contains two examples of how final attainment levels are linked to programme	components, teaching 
methods and types of assessment. The second example also includes learning objectives. Appendix 6 
explains how to formulate learning objectives correctly. 

Coherence 
Within the programme, there is clearly a difference in level between the learning objectives of a first-
year course, for example, and the learning objectives of a third-year course. Courses should build on 
the learning objectives achieved in previous modules. This creates a rising gradient within the 
programme, one which ensures that all final attainment levels have been achieved by the end. 

NVAO requires degree programmes to provide sufficient evidence that they offer students a coherent 
programme of study; they can do this by demonstrating that the programme has been carefully 
constructed, has a clear and well-considered structure, takes a coordinated approach to the range of 
topics and themes it covers, and provides a sound balance between broad-based and in-depth study.

A programme’s coherence can be demonstrated through learning pathways. These pathways form a 
logical structure and a logical sequence of programme components: they state the subjects, concepts 
and skills that have to be learned, and in what order, in the consecutive years of the programme. They 
are often characterized by an increasing level of difficulty and a transition from simple to complex 
skills. Learning pathways provide insight into a step-by-step approach to course material which can 
help avoid needless repetition or excessive leaps that impede the students’ understanding of the 
material or leave them unable to make connections. 

The extent of a programme’s coherence can be examined through curriculum analysis. Such an analysis 
can look at aspects such as programme	design, and the connections and overlap between courses. The 
Department for Educational Policy, Quality Assurance and Process Management (part of Student & 
Educational Affairs) can provide the necessary support. 

One example of a curriculum analysis method based on learning pathways is the skills yardstick 
developed by the Faculty of Arts. This yardstick is presented in Appendix 8. For each of the Dublin 
Descriptors, it states the various skills that are taught. Each skill is described in terms of three 
successive levels, which combine to form a learning pathway. For example, written presentation, oral 
presentation and debate skills form three separate learning pathways within the Communication 
component of the Dublin Descriptors. Curriculum analysis using this yardstick rates each course within 
the programme on whether and at what level (1, 2 or 3) a specific skill is featured. This results in an 
overview of all successive courses: the rates given indicate whether specific skills are regularly taught 

https://vunet.login.vu.nl/themes/pages/standaard.aspx?cid=tcm%3a164-335402-16
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by the programme and whether the level of the programme	rises as it should (i.e. whether continuous 
learning pathways exist within the programme). 

Assessment 
Assessment is examined according to the principles of constructive alignment: it must reflect the 
learning objectives that have been formulated and the teaching methods selected. The relative 
weighting of the learning objectives is also reflected in the assessment. The learning objectives of each 
course are adequately assessed, so a programme can guarantee that every student actually meets the 
final attainment levels. It is also important that assessment methods correspond to a programme’s 
teaching methods. This correspondence is set out in a programme’s assessment plan and also has to 
be described in a programme’s self-evaluation report for accreditation.  

If a programme’s didactic concept is to facilitate active student learning with a view to enabling a range 
of skills (final attainment levels/learning objectives), then multiple-choice exams would not be an 
appropriate method of assessing student performance. The director of studies is responsible for 
drawing up the assessment plan. In this plan, duties and responsibilities at the levels of the assessment, 
programme component and assessment programme are formally allocated and incorporated in the 
relevant Plan-Do-Check-Act cycle. The assessment plan includes the final attainment levels stated in 
relation to the Dublin Descriptors, the degree programme’s assessment programme, and the 
accompanying explanation and methods for optimizing assessment quality (for other aspects, see the 
Assessment Framework chapter). 

2.1.4 THE PROGRAMME’S METHOD 

Once a programme has stated its ambitions in a vision document (i.e. what the programme wants its 
students to achieve as a result of the education it provides), it then formulates how it plans to educate 
its students. This is described in the programme’s didactic concept. 

The didactic concept encompasses the way in which a programme seeks to approach, structure and 
organize the education it provides, based on certain didactic principles and methods. Common didactic 
concepts include student-centred education, teacher-centred education and concepts geared towards 
active learning, such as problem-based education. However, a programme does not have to adopt a 
pre-existing concept, nor does its approach have to be bound by a single concept. It can also describe 
the teaching method within a particular programme and explain why this method is employed. 
Appendix 7 contains an example of a didactic concept. 

The teaching methods employed by a programme should be a clear illustration of how its didactic 
concept is being put into practice. A common pitfall when describing the didactic concept is to take 
the teaching methods as the starting point for the description: in fact, the methods only represent the 
practical interpretation of the didactic concept, not the concept itself. Another regular mistake is 
selecting or formulating a didactic concept that is not expressed in the programme’s teaching methods, 
for example applying a buzzword such as ‘active learning’ to a programme that consists mainly of 
teacher-centred lectures. 
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2.1.5 FEASABILITY OF THE PROGRAMME 

Research has shown that the design of a degree programme influences students’ study patterns (e.g. 
Crombag, Van der Drift & Vos, 19857). Scheduling classes and exams at specific moments can change 
student behaviour for the better. It is therefore advisable to think carefully about how you plan your 
educational components and exams. A number of key outcomes of this research are discussed below 
along with some points to bear in mind. 

Student study patterns 
If a lecturer makes regular demands of students throughout the duration of a course (e.g. expecting 
them to write and submit interim reports), then students will be active during the teaching period. As 
long as no demands are made during the course, students will assume that nothing needs to be done 
and they will not start studying until immediately before the exam. A lecturer who schedules a series 
of classes followed by a number of weeks with no classes in the lead-up to an exam is encouraging 
students to postpone their learning until just before the exam. 

Concentrating classes on one or two days of the week can encourage students not to study on the 
remaining days. Preferably, there should be an even spread of contact hours over five days. 

Scheduling examinations 

• How examinations are scheduled has a major influence on the academic success of students. This
does not refer to obvious effects such as a higher success rate on a less challenging exam, but the
effects of scheduling exams and resits, the number of exams, and granting limited compensation
on exam results. It is worth bearing the following recommendations in mind when drawing up your
exam schedule:

• Give ample consideration to how many exams lecturers are willing to administer in the course of
an academic year. Every increase in the number of exams represents a decrease in the
programme’s success rate, because each exam exposes students to the risk of failing an
assessment they are capable of passing. The amplitude of this effect has been calculated for an
academic year with eight as opposed to sixteen exams. Assuming a pass rate of 70% for all exams,
the success rate will decrease from 35% for eight exams, to 24% for sixteen exams.5

• When the number of exams in an academic year is relatively high, consider allowing students to
compensate for one narrow fail within a cluster of exams (e.g. granting students an overall pass
with one grade of 5 as long as they have achieved a grade of 7 or over for another course).6

• It is best to spread exams as widely as possible over the year.
• It is better to schedule resits in blocks.
• Resits should be scheduled as soon as possible after the first exam opportunity.
• Where resits are concerned, a balance can be achieved by scheduling them in a cluster before the

start of the next teaching period.

5 Crombag, Van der Drift & Vos (1985). De inrichting van curricula en het werkgedrag van studenten, Universiteit en 
Hogeschool – Vol. 31 - 5 
6Hermans, B.M. J. (1996). Tentamenaantal en studierendement, Handreiking bij Onderwijs-programmering, VU Amsterdam 
Educational Services Office. 
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If exams are scheduled too close together, students are likely to devote more attention to an earlier 
exam at the expense of a later exam. More time between exams leads to a more balanced division of 
study time across courses, a higher total study load and a higher pass rate on one course without a 
corresponding decline in performance on another course competing concurrently for the student’s 
attention. 

Contact hours 
When setting up a teaching programme, it is important to consider the number of contact hours in 
relation to the time available to students for independent study. A distinction should be made between 
the gross number of hours on the curriculum (1680 hours, 42 weeks x 40 hours) and the net curriculum 
(1300 hours, 42 weeks x 30 hours, allowing for travel time, breaks, etc.). This leaves 1300 hours 
available to students in the form of contact hours and independent study with fellow students. 

Research into the effectiveness of contact hours and independent study	hours has shown that the 
contact-independent	ratio correlates positively with learning performance. The greater the number of 
hours available for independent study- on a programme in relation to hours of instruction, the greater 
the improvement in learning performance. The primary aim of contact hours should therefore be to 
provoke meaningful independent study. In this context, Vos has proposed that the presentation-
elaboration model (i.e. teacher explains, student is expected to study but tends to postpone this) 
should be replaced by the preparation-feedback model: frequent feedback moments (contact hours, 
exams) immediately preceded by preparation time for students.7 

A sparing approach should be taken when planning the number of contact hours with a view to 
prompting and facilitating independent study. This should be seen within the context of the total 
number of net hours: 1300 hours. An annual class participation time of between 325 and 400 net hours 
leaves around 820 hours for independent study.8 At this tipping point, the ratio of expensive contact 
hours to inexpensive hours of independent study is more effective than in other combinations. 
Research at course level puts the tipping point at which an increase in contact hours does not result in 
extra independent study at 12 hours a week. 

In the Bachelor’s Guideline, VU Amsterdam’s Executive Board has set the minimum number of contact 
hours in the first Bachelor’s year at 14 hours a week, with a 12-hour minimum for years B2 and B3. It 
is advisable to make students aware of these independent study	hours (e.g. using visual aids), which 
include time to prepare for practicals, lectures, tutorials and to complete assignments. Table 2 can be 
used to show the distribution of teaching methods (including the balance between contact hours and 
independent study time). 

 

 

 

 

                                                             
7 Vos, P. (1998). Over de ware aard van uitstellen. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 16, 4, 259-274. 
8 Crombag, H.F.M., van der Drift, K.D.J.M. & Vos, P. (1985), De inrichting van curricula en het werkgedrag van studenten, 
Universiteit en Hogeschool, Vol. 31, 234-247. 
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Table 2. Distribution of teaching methods 

NB The numbers in Table 2 are purely by way of illustration. 

Study load	analysis 
The attainability of a programme can be examined using a study load analysis (also known as a 
description of prescribed duration).9 This is a description of the programme based on the workload-
required of students according to the official documentation. This enables conclusions to be drawn 
regarding the attainability of the programme; the distribution of study load over the academic year or 
part of the academic year; any peak periods; and the opportunities for developing a programme that 
is more balanced in terms of study load. The Department of Educational Policy, Quality Assurance and 
Process Management can offer support in carrying out a study load	analysis. 

2.2 INVOLVEMENT 

Various individuals, bodies and organizations are involved in the programme. 

• Faculty Board
• Portfolio holder for teaching
• Director of Education
• Director of Studies
• Programme Committee
• Head of department
• Examination Board
• Lecturers (course coordinators)
• Students
• Alumni / the professional field
• Head of the Education Office
• Department for Educational Policy, Quality Assurance and Process Management (part of

Student & Educational Affairs)

9 W. van Os, Studeerbaarheid van een curriculum, Onderzoek van Onderwijs, September 1983 

YEAR LECTURES TUTORIALS PROBLEM-
CENTRED 
LEARNING-
GROUPS

THESIS INDEPENDENT 
STUDY 

TOTAL 

1 200 200 220 0 680 1300 

2 170 300 100 0 730 1300 

3 100 200 120 0 880 1300 
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2.3  DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THOSE INVOLVED 

The faculty regulations set out the duties and responsibilities of the various consultative bodies and 
committees within the faculty. When it comes to their teaching programmes, faculties may differ in 
this respect. 

The Faculty Board is always responsible for approving all changes to the teaching programmes 
(through the Academic and Examination Regulations). The portfolio holder for teaching holds day-to-
day responsibility for this mandate (if the faculty has chosen to appoint someone in this position) and 
is assisted by the Director of Education. 

The Faculty Board requires the prior consent of the Faculty Joint Meeting (Faculty Student Council and 
the Subcommittee) for any decision on the faculty regulations, and for approval of or amendment to 
the Academic and Examination Regulations, with the exception of ‘content-related’ issues (for further 
details, see the chapter on Educational Organization). 

The Programme Committee is composed on the basis of equal representation (i.e. an equal number of 
students and teaching staff). Every programme is obliged to appoint a Programme Committee, whose 
main task is to monitor the quality and attainability of a programme and to identify any problem areas. 
The recommendations made by the Programme Committee are submitted to the programme 
management or – if it relates directly to teaching staff – to the relevant head of department. The 
Programme Committee has the right to propose changes of its own and to request additional 
information on all education-related matters. Changes to the curriculum are submitted to the 
Programme Committee for advice. The Programme Committee is responsible for the annual evaluation 
of the Academic and Examination Regulations and for issuing relevant recommendations; since 1 
September 2017, the Programme Committee has also had right of consent on specific aspects of the 
Academic and Examination Regulations (see VUnet for further details). 

The Director of Studies ensures that the education proposed is actually provided and meets the quality 
standards, and draws up an annual teaching schedule for this purpose. In line with the VU Management 
Model and with a view to planning, Directors of Studies have the authority to recruit staff, in the first 
instance from the departments of their own faculty. However, if they are unable to recruit staff of the 
desired calibre and/or expertise within the faculty, they are authorized to recruit staff from other 
sources. The position of Director of Studies is incompatible with the position of head of department.  

The head of department is responsible for organizing and coordinating the department’s activities. 
Heads of department discuss the results of course evaluations with lecturers (e.g. in the annual 
interviews) and monitor compliance with agreements on changes in teaching methods or the 
educational content of the programme. 

The Examination Board enforces the Academic and Examination Regulations and organizes and 
coordinates activities in relation to examinations and final degree assessments. Its duties include 
appointing examiners and drawing up rules for proper procedure during examinations. In addition, the 
Examination Board monitors the admission level of students, has the authority to approve or reject 
the curriculum of individual students, and assesses whether students meet the graduation 
requirements. Lastly, it is responsible for updating the Rules and Guidelines. 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-455224-16
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Lecturers (and course coordinators) bear responsibility for their own teaching. They have the duty to 
provide education and they focus on the learning objectives associated with each course they teach 
and its place in the curriculum. At the same time, they have a duty to ensure that their course teaching 
methods and examinations reflect the learning objectives. Examinations must therefore be of 
sufficient quality (see chapter on Assessment and Evaluation). Lecturers are accountable to their head 
of department on an annual basis. They are also evaluated by students and are partly assessed based 
on the results of this evaluation (see the chapters on Teaching Evaluation and Staff Policy with regard 
to teaching). 

Students are expected to provide a responsible review of the education they have followed by 
completing course and curriculum evaluations, and by means of participation in the Programme 
Committee, with a view to safeguarding and improving the quality of education. 

Alumni and representatives of the professional field are periodically invited to respond to surveys about 
the teaching programme and its relevance to the job market. Both of these groups can also be involved 
in the programme by taking part in a Field Advisory Board. 

The Department of Education Policy, Quality Assurance and Process Management (part of Student & 
Educational Affairs) can play a role in improving the quality of education if requested to do so. Faculties 
can contact the department to obtain support in improving a curriculum, setting up or describing 
learning pathways, implementing innovations, evaluating problem areas, and so on. The department 
also supports faculties in developing a new specialization or degree programme and helps reinforce 
the culture of quality in preparation for an external accreditation. Three instruments can be deployed 
for this purpose: the mid-term programme review, an expert group that reads and advises on the self-
evaluation report, and a mock inspection organized in preparation for the external review. For details 
of a protocol for developing a new degree programme or specialization, and the procedure for 
discontinuing a programme, see Appendix 12. 

2.4 QUALITY ASSURANCE FOR TEACHING PROGRAMMES 

The quality of teaching programmes is monitored by means of internal and external quality assurance 
(see also the chapter on the Quality Assurance System). 

The following elements form the basis of internal quality assurance for teaching programmes: 

1. The Programme Committee monitors and advises on educational implementation and the
design of the teaching programme. This topic is on the agenda of every meeting-of the
Programme Committee and advice on changes to the programme is issued on an annual basis.
The Programme Committee records its findings and recommendations in reports which are
reviewed on a systematic basis, and reports annually to the Faculty Board (see Appendix 9 for
the format of the Programme Committee’s annual report).

2. The Examination Board monitors the implementation of the Academic and Examination
Regulations and the quality of examinations, and reports annually to the Faculty Board (see
Appendix 9 for the format of the Examination Board’s annual report).

3. The Faculty Board monitors compliance with faculty policy and faculty agreements, in addition
to the performance of the Programme Committee and Examination Board (see Appendix 10
for a format of the faculty’s annual teaching report).

https://vunet.login.vu.nl/services/Pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:164-837335-16&category=tcm:164-855093-1024
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4. A mid-term review is held halfway through the six-year external accreditation cycle for each
degree programme as part of the university’s quality assurance system.

5. The Executive Board monitors compliance with the	 university’s policy on teaching
programmes, covering areas such as academic progress and dropout rates, aggregated results
of student evaluations, IT issues, and educational vision. This is discussed in the administrative
consultations between the Executive Board and the Faculty Board. The Executive Board makes
agreements with the Faculty Board on the results to be achieved in priority areas.

External quality assurance consists of the six-year cycle of programme accreditation carried out by the 
Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO). 

3 QUALITY REQUIREMENTS AND RECOMMENDATIONS 

This section deals with the quality requirements (mandatory) and recommendations (optional) for the 
programme. The aim of these requirements and recommendations is to guarantee the quality of the 
programme and to improve it where necessary. The Executive Board sets out the requirements and 
recommendations in a number of documents, most notably the Bachelor’s and Master’s Guidelines. 
The Faculty Board determines how the faculty puts requirements and recommendations into practice 
and monitors compliance. 

3.1 CONTENT AND METHOD OF THE PROGRAMME 

Requirements 

1. Bachelor’s degree programmes are modular and structured as follows:
a. An academic core;
b. A major worth a minimum of 90 credits and a maximum of 120 credits;
c. Electives comprising at least 30 credits.

2. All courses are worth 6 credits and are listed in the University Catalogue, stating content, level,
and where applicable, entry requirements. In exceptional cases, a course worth 3 credits or a
multiple thereof may be permitted on educational grounds. For each programme, the number of
courses with a non-standard credit value may not exceed 10% of the total (i.e. 18 credits).

3. All courses are taught in line with the university’s annual calendar.10

4. The registration of courses takes place in the periods determined by the Executive Board.

5. The Bachelor’s programmes are designed with a view to promoting active participation and the
resultant academic success among their students. There are several aspects to achieving this:
a. A minimum of 12 contact hours per week (a 14-hour minimum in the first Bachelor’s year);
b. One credit equates to 28 hours (combined total for contact hours and independent study);
c. Courses divided into three levels: introductory (100), in-depth (200) and advanced (300);

10 See: https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-368398-16 

https://vunet.login.vu.nl/services/Pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:164-837335-16&category=tcm:164-855093-1024
https://www.nvao.net/nl
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d. Assessment of student performance must be finalized by the end of the course.

6. The Bachelor’s programme contains the following components at a minimum:
a readily identifiable academic core of at least 24 credits – preferably 30 credits – primarily
concentrated in the first two academic years, specifically geared towards the programme domain,
and consisting of academic development, research methodology and philosophical training,
supplemented where necessary with other relevant subjects (e.g. academic skills, methodology,
the philosophy or history of science).

7. Each programme has a well-formulated educational vision.

8. The didactic concept is in line with the educational objectives, content and method of the
programme.

9. The final attainment levels can be realistically achieved by following the education provided.

10. The teaching staff correctly formulate the learning objectives for courses (see Appendix 6),
coordinate them with the programme’s other courses, and ensure that the types of assessment
used reflect the learning objectives. Course learning objectives are stated in the study guide.

11. The programme promotes educational coherence by organizing a lecturer consultation for each of
the three years of the Bachelor’s programme and one such consultation for the Master’s
programme as a whole.

A lecturer consultation can be organized for all of the teaching staff on the programme in a given academic year, but it 
can also be limited to staff who teach courses that are part of a specific learning pathway. Permanent agenda items for 
a lecturer consultation can be:

• the matrix of final attainment levels, learning objectives, teaching methods and assessment: a table in which the 
various programme	components are presented in relation to the programme’s final attainment levels (i.e. which	
components make a major contribution to which attainment levels);

• the assessment plan and use of assessment matrices and assessment files;
• ways of increasing rates of academic progress; 
• improving coordination between components;
• introducing new teaching methods;
• the need for professional training. 

12. With a view to practising and acquiring relevant skills (e.g. writing papers, giving presentations, IT
skills), the programme should describe the required level (or levels in relation to the various years
of the programme) and appropriate assessment criteria. These levels apply to all programme
components and are made known to the students on the programme. The programme determines
the courses in which these skills are practised.

13. Each programme states how the educational vision of VU Amsterdam is reflected in its own
educational vision, and provides supporting arguments.

14. The teaching programme within every degree programme has demonstrable links to scientific
research.
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Links between academic research and teaching can be achieved by: 
• ensuring that teaching staff are involved in scientific research;
• ensuring that research skills are incorporated into the educational content of courses;
• ensuring that the Master's programmes are inextricably linked to a research setting, either national or

international.

15. Each Bachelor’s programme at VU Amsterdam includes a choice of electives worth 30 credits 
(except for Medicine, Dentistry and Notarial Law, which are subject to specific professional 
requirements). For all Bachelor’s programmes, the electives are scheduled for the first semester 
of the third year. Students can fulfil the elective requirement in a number of ways. These include 
taking a minor (a coherent package of elective courses), taking extra options from the programme, 
doing an internship, or gaining experience abroad (see Appendix 11 for the current minor policy).

16. The programme enables every student to acquire international experience. This might take the 
form of a stay abroad, a study trip, classes given by teaching staff from abroad or taking courses 
with a clear international orientation (see also the chapter on Internationalization).

17. Each Bachelor’s programme gives students the opportunity to take an honours program (in 
English). To comply with this requirement, a programme does not need to provide a full honours 
programme, but it can join in with a faculty or university honours programme. The programme 
incorporates the honours programme in its Academic and Examination Regulations and makes its 
own contribution (see also the chapter on the Honours Programme).

18. The programme devotes demonstrable attention to preparing students for the job market.

Recommendations 

1. The programme should ensure that VU Amsterdam’s Educational Vision is clearly reflected in the
education it provides, in the form of faculty policy plans, learning pathways and individual
educational modules.

2. Teaching staff explicitly reflect VU Amsterdam’s Educational Vision in their teaching and
assessment methods.

3. The programme features a variety of teaching methods and even programmes with large student
numbers work in small groups. Teaching methods should encourage students to be actively
involved in and to take responsibility for their own learning. The teaching staff facilitates this
approach.
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3.2 FEASABILITY OF THE PROGRAMME 

Requirements 

1. Within the constraints of the academic calendar, the programme ensures that examinations and 
assignments due for assessment are spread over the year. The academic calendar permitting, 
examinations should not be planned too close together and should not coincide with submission 
dates for papers and other assignments in ways that compete for students’ study time (see also 
Section 4.3).

2. The Bachelor’s and Master’s programmes ensure a good match between the education they 
provide and the level of incoming students.

3. The Master’s programme has adequate and transparent entry requirements.

4. Admission requirements for the Master’s programme are formulated in terms of knowledge, 
insight and skills. These requirements, along with requirements for prior education, are derived 
from the final attainment levels for the Master’s programme and set in such a way that students 
admitted can reasonably achieve the final attainment levels within the programme’s official 
duration and by complying with the study load. These requirements are detailed in the 
programme’s Academic and Examination Regulations. Additional requirements can be set for each 
specialization.

5. The programme, with its academic advisor as first point of contact, makes the following assurances 
to students with dyslexia, a disability or a chronic illness:
a. Accurate and comprehensive information will be made available on special provisions, 

facilities, or arrangements designed to ensure that they will be able to participate in and 
complete the programme.

b. If necessary, they will receive guidance in compiling an adapted programme of studies. These 
adjustments can consist of an adapted timetable, alternative teaching methods or teaching 
modules, adapted learning materials and adapted examinations.

c. If they fall behind with their studies, they will be referred to the student counsellor who will 
inform them about their right to financial compensation.

6. In addition, the programme (academic advisor, Director of Studies) ensures that lecturers are well 
informed about students with a disability participating in the programme and the special 
provisions, facilities or schemes available to them. For further details, see the chapters on Student 
Guidance and Studying with a disability.
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3.3 EVALUATION OF THE PROGRAMME 

(see also the chapter on Teaching Evaluation) 

Requirements 

1. In its meetings, the Programme Committee discusses the results of course-evaluations and,
where relevant, curriculum evaluations, and identifies points for improvement. It does this in
writing.

2. On an annual basis, the Programme Committee reviews both the Academic and Examination
Regulations and the programme, and advises where necessary on the updating of final
attainment levels, on adapting courses or course components, on improving the programme’s
attainability, and on modernizing and updating the programme. This process takes in the
results of course evaluations and curriculum evaluations.

3. The programme decides annually which course years will be subject to a curriculum evaluation
(i.e. an evaluation that covers all courses that make up a single year of the programme). Each
year of the programme is subject to a curriculum evaluation at least once every three years.
In addition, the programme regularly carries out an evaluation of the entire Bachelor’s
programme (using the final Bachelor’s questionnaire).

4. The programme carries out systematic alumni surveys (for both the Bachelor’s	and Master’s
programmes). As a result of the alumni survey, points for improvement are drawn up by the
portfolio holder for teaching, who also ensures that improvement plans are implemented.

5. The programme systematically asks Bachelor’s students for their views on aspects of the entire
Bachelor’s programme. This evaluation should provide the information needed to make
improvements to overarching aspects such as provision of information, the teaching
programme (curriculum, teaching methods, study load, etc.), and study advice and student
counselling. A vital question is whether students actually learn what the programme is aiming
to teach them. If the evaluation indicates that this is not the case, improvements must be
initiated.
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4 APPENDICES 

Appendix 1 - Examples of an educational vision (Dutch) 

Appendix 2 - Overview final attainment levels, Dublin Descriptors, forms of teaching and assessment 

Appendix 3 - Dublin Descriptors at Bachelor’s and Master’s level 

Appendix 4 - Linking final attainment levels to Dublin Descriptors 

Appendix 5- Descriptors of the levels in the European Qualifications Framework (EQF) (Dutch) 

Appendix 6 - Formulating learning objectives (Dutch) 

Appendix 7 - Example of a didactic concept (Dutch) 

Appendix 8 - Skills yardstick for the Faculty of Humanities (Dutch) 

Appendix 9 - Format for annual report of Programme Committee, Examination Board and Programme 
Committee 

Appendix 10 - Format of faculty annual teaching report 

Appendix 11 - VU Amsterdam’s Minor Policy (approved) (Dutch) 

Appendix 12 - Protocol for starting, changing or discontinuing a degree programme or specialization 
(Dutch) 
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Bijlage 10 - Meetlat vaardigheden faculteit Letteren  
 Vaardigheid   Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3   
1    
Kennis en inzicht   
A Kennis    


Kennis opdoen in 
colleges (incl. 
excursies/practica), uit 
leerboeken.   


Kennis opdoen uit 
wetenschappelijke 
handboeken en artikelen 
en in de praktijk[1]   


Kennis opdoen uit 
theoretische, filosofische 
en/of methodologische 
teksten    


1   
Kennis en inzicht   
B Inzicht    


Overzicht van en 
inzicht in de 
breedte/afbakening 
van het vakgebied.   


Inzicht in de problematiek 
van het vakgebied   


Inzicht in theorieën en 
(vakgebonden) 
methodieken die spelen in 
een vakgebied   


2   
Toepassen kennis en 
inzicht   
[Niveaus lopen parallel 
aan 4A en 4B]   


Reproduceren en 
interpreteren van 
informatie en kunnen 
samenvatten van de 
stand van zaken over 
een afgebakend 
onderwerp binnen het 
vakgebied.   


Integreren van informatie 
vanuit een vraag- of 
probleemstelling   
en verband kunnen 
leggen tussen een casus 
en een breder 
wetenschappelijk kader.   


Analyseren van informatie 
met behulp van methoden 
en theorieën uit het 
vakgebied en presenteren 
van conclusies op een hoog 
abstractieniveau.   


3    
Oordeelsvorming   
A Zelfstandige 
oordeels-vorming over 
je vakgebied   
1 Vakintern    


Kritisch beoordelen 
van literatuur, 
theorieën en opinies, 
websites binnen het 
eigen vakgebied.   
   


Beargumenteren van 
kritisch oordeel over 
literatuur binnen het eigen 
vakgebied.   


Selecteren van literatuur op 
basis van wetenschappelijk 
oordeel en positie-bepaling 
in de wetenschappelijke 
discussie binnen het eigen 
vakgebied.   


3   
Oordeelsvorming   
B Zelfstandige 
oordeels-vorming over 
je vakgebied   
2 Vakoverschrijdend    


Herkennen van 
normatieve denkwijzen 
in het wetenschappelijk 
denken (verificatie, 
falsificatie) het eigen 
vakgebied 
overschrijdend.   


Geven van een 
gefundeerd 
wetenschappelijk en 
vakspecifiek 
waardeoordeel over 
maatschappelijke 
ontwikkelingen    
   


Reflecteren op andermans 
oordeel en 
wetenschapsfilosofische 
vraagstukken. In staat tot 
leveren, incasseren en 
weerleggen van 
wetenschappelijk 
verantwoorde kritiek het 
eigen vakgebied 
overschrijdend.   


4   
Communicatie   
A Mondeling 
presenteren    


Kort informeel referaat 
Mondelinge, logische, 
samenhangende, goed 
geformuleerde 
samenvatting van 
verworven kennis.[2]   
   


Formele presentatie   
Mondelinge presentatie 
met een goede 
betoogopbouw, zorgvuldig 
taalgebruik[3], 
beantwoorden van vragen 
en incasseren/verwerken 
van kritisch 
commentaar.[4]   


Professionele Presentatie   
Formele mondelinge 
presentatie waarin 
standpunten 
beargumenteerd worden op 
hoog abstractieniveau. In 
staat tot het stellen van 
goede vragen en het geven 
van feedback.   


4   
Communicatie   
B Schriftelijk 
presenteren   


Informele presentatie   
Schrijven van een 
logische, 
samenhangende, goed 
geformuleerde 
samenvatting van 
verworven kennis[5], 
waar nodig met gebruik 
van noten en 
referenties   


Formele presentatie    
Schriftelijke presentatie 
(beschrijvend of 
betogend[6]) met goede 
betoogopbouw, correct 
taalgebruik, met correcte 
verwerking van 
literatuur/bibliografie[7] en 
met gebruik van ICT-
mogelijkheden   


Professionele Presentatie   
Formele schriftelijke 
presentatie waarin 
standpunten 
beargumenteerd worden op 
hoog abstractieniveau.    
   


4   
Communicatie   
C Debatvaardigheden 
   


Constructieve en 
inhoudelijke deelname 
aan discussie/ 
uitwisseling, 
georganiseerd en 
beoordeeld door de 
docent.   


Verdedigen en 
beargumenteren van een 
eigen mening op basis 
van wetenschappelijke 
argumenten   
   


Verdedigen en 
beargumenteren van 
verschillende opinies op 
basis van 
wetenschappelijke 
argumenten.   
Leiden van een debat.   
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5   
Leervaardigheden    
A 
Studievaardigheden[8]   


Studiediscipline gericht 
op docentgestuurde 
opdracht   
    


Studiediscipline 
gericht op werkstuk 
of scriptie met eigen 
onderwerp-keuze   


Reflecteren op eigen denken 
en doen en daardoor 
bijsturen.   


5    
Leervaardigheden    
B Zoeken 
wetenschappelijke 
informatie   


Zoeken van informatie 
op het web    
In staat tot het 
gebruiken van 
standaardreferentie 
werken.   
   


Zelfstandig zoeken 
van relevante 
literatuur[9], gebruik 
makend van 
verwijzingen, 
bibliografieën, 
betrouwbare on line 
databases en on line 
bibliografieën[10]   


Volledig in kaart brengen van 
relevante literatuur, gebruik 
makend van niveau 2 en 
benaderen van 
deskundigen.   


5    
Leervaardigheden    
C Beoordelen 
wetenschappelijke 
informatie    


Lezen van 
wetenschappelijke 
artikelen/literatuur in 
Nederlands en Engels   
   


Kritisch omgaan met 
literatuur, theorieën 
en opinies, website 
informatie   
   


Beoordelen van de waarde 
van wetenschappelijke 
informatie vanuit 
theoretisch/filosofisch 
perspectief.   


5   
Leervaardigheden    
D Opzetten & uitvoeren 
van een onderzoek    


Uitvoeren van een 
gegeven 
probleemstelling/ 
onderzoeks-vraag, 
waarbij vastgehouden 
wordt aan de betooglijn  


Zelfstandig 
formuleren en 
uitvoeren van een 
probleemstelling en 
een 
onderzoeksopzet, 
met gebruik van 
gangbare methoden 
en technieken van 
wetenschappelijk 
onderzoek    


Zelfstandig formuleren van 
een onderzoeksopzet, 
waarbij beargumenteerde 
methodologische keuzes 
worden gemaakt   
   


5   
Leervaardigheden    
E Wetenschappelijke 
normen en waarden   


Beleefde 
wetenschappelijke 
omgang[11], vermijden 
van plagiaat    


Discussiëren op 
wetenschappelijke 
argumenten, 
vermijden van 
drogredeneringen en 
cirkelredeneringen    


Voeren van discussie met 
verschillende 
waardenverzamelingen en  
verschillende perspectieven. 
   
Kennis van vakspecifieke 
conventies   


5   
Leervaardigheden    
F Voorbereiding op de 
arbeidsmarkt   
   


Passieve oriëntatie op 
beroepsperspectieven 
d.m.v. voorlichting en/of 
luisteren naar/ lezen 
over mensen uit het 
vakgebied.   


Actieve/proactieve 
beroeps-oriëntatie 
d.m.v. een gesprek/ 
interview met 
mensen uit het 
werkveld, het 
organiseren van 
excursie of het 
uitvoeren van praktijk 
opdrachten uit het 
werkveld   


Participerende/zelfstandige 
beroepsoriëntatie, d.m.v.    
stage en/of zelfstandig 
meedraaien in organisatie/ 
werkomgeving   
   


5   
Leervaardigheden    
G Werken in 
groepsverband   


Samenwerking in docent 
gestuurde 
groepsopdrachten, 
Leidend tot een 
gezamenlijk resultaat   


Samenwerking in 
teamverband[12], in 
een heldere 
rolverdeling, leidend 
tot een gezamenlijk 
product   
   


Functioneren in een 
multidisciplinair team 
Beheersen van 
Vergadertechnieken, in staat 
tot peer-evaluatie en 
intervisie   
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5   
Leervaardigheden    
H Levenslang leren[13]   


Op de hoogte blijven 
van actualiteit op je 
vakgebied   
(via dag- en 
weekbladen)   


Op de hoogte blijven 
van actualiteit op je 
vakgebied d.m.v. 
bijhouden van 
vakliteratuur   


Bekend zijn met de nieuwste 
technieken/ methodes van je 
vakgebied.    


5   
Leervaardigheden    
I Vakgebiedspecifieke 
vaardigheden (in te 
vullen per sectie; aantal 
is vrij)   


Niveaubepaling in 
overleg binnen sectie   


Niveaubepaling in 
overleg binnen 
sectie   


Niveaubepaling in overleg 
binnen sectie   


                                                      
   


 
[1]  Bijvoorbeeld tijdens stage, zelf georganiseerde excursie of zelfstandig uitgevoerd practicum   
[2]  Niveau vereist voor een mondeling tentamen of een informeel referaat.   
[3]  Ook in een vreemde taal   
[4]  Inclusief: goed gebruik van (non)verbale presentatievaardigheden en AV-ondersteuning, omgang 
met publiek, tijdgebruik   
[5]  Niveau vereist voor een schriftelijk tentamen, verslagen, weblog, blackboard bijdrage etc.   
[6]  NB dit is ook een niveauverschil   
[7]  Kwantitatief en kwalitatief, correct citeren, noten & referenties volgens conventies, bibliografie   
[8]  Hier zou als aanbeveling aan toegevoegd kunnen worden: plannen, halen van deadlines   
[9]  Overzicht hoeft niet volledig te zijn   
[10] MLA search, Google scholar, Web of Science, JSTOR   
[11] Niet op de man spelen, geen mensen zwartmaken of afkammen etc.   
[12] Bijvoorbeeld: Elektronisch samenwerken, websites etc. onderhouden   
[13] In de praktijk zijn niveau 2 en 3 waarschijnlijk pas voor na de BA/opleiding.    
   


   


 
 
 
 
 
 
 
 
 








Dublin Descriptors 
 
Bachelor’s degree  Masters’ degree  
 
Qualifications that signify completion of the first cycle are 
awarded to students who:  


• have demonstrated knowledge and 
understanding in a field of study that 
builds upon their general secondary 
education, and is typically at a level that, 
whilst supported by advanced textbooks, 
includes some aspects that will be informed 
by knowledge of the forefront of their field 
of study; 	


• can apply their knowledge and 
understanding in a manner that indicates a 
professional approach to their work or 
vocation, and have competences typically 
demonstrated through devising and 
sustaining arguments and solving problems 
within their field of study;  
	


• have the ability to gather and interpret 
relevant data (usually within their field of 
study) to inform judgements that include 
reflection on relevant social, scientific or 
ethical issues;  
	


• can communicate information, ideas, 
problems and solutions to both specialist 
and non-specialist audiences;  
	


• have developed those learning skills that 
are necessary for them to continue to 
undertake further study with a high degree 
of autonomy.	


Qualifications that signify completion of the second 
cycle are awarded to students who:  


• have demonstrated knowledge and 
understanding that is founded upon and 
extends and/or enhances that typically 
associated with the first cycle, and that 
provides a basis or opportunity for 
originality in developing and/or applying 
ideas, often within a research context; 	


• can apply their knowledge and 
understanding, and problem solving 
abilities in new or unfamiliar environments 
within broader (or multidisciplinary) 
contexts related to their field of study;  
	


• have the ability to integrate knowledge and 
handle complexity, and formulate 
judgements with incomplete or limited 
information, but that include reflecting on 
social and ethical responsibilities linked to 
the application of their knowledge and 
judgements; 	
	


• can communicate their conclusions, and 
the knowledge and rationale underpinning 
these, to specialist and non- specialist 
audiences clearly and unambiguously; 	
	


• have the learning skills to allow them to 
continue to study in a manner that may be 
largely self-directed or autonomous.	
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1. PROCEDURE STARTEN NIEUWE OPLEIDING 


» Zie stroomschema 
»  Zie  format notitie voornemen nieuwe opleiding ten behoeve van toetsing en besluitvorming 
 
 
Hieronder wordt beschreven wat de procedure is aan de Vrije Universiteit voor het starten van 
een nieuwe opleiding. 
 
De VU-procedure voor het starten van nieuwe opleidingen is verdeeld in 5 hoofdfasen: 
 


 
 


1.1 VERKENNENDE FASE 


Het starten van een nieuwe opleiding is een omvangrijke, veelomvattende en vaak tijdrovende 
operatie. Voordat het externe traject van toetsing en besluitvorming doorlopen wordt, vindt 
daarom eerst een onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van de opleiding plaats. De 
faculteit onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van de nieuwe gewenste opleiding, 
eventueel door middel van een uitvoeringstoets. Ook wordt marktonderzoek onder de 
beoogde (internationale) doelgroep verricht, zodat tot een raming van de verwachte instroom 
gekomen kan worden. Tevens wordt bekeken of de beoogde nieuwe opleiding binnen het 
gehele opleidingenaanbod van de faculteit voldoende potentie heeft en geen kannibalisatie zal 
plegen op de bestaande opleidingen. Indien het een Engelstalige opleiding betreft dient vast 
afgestemd te worden met het VU International Office, bijvoorbeeld over huisvestingscapaciteit 
voor de internationale studenten, de kostenraming voor behandeling toelatingsverzoeken. Ook 
dient de faculteit te inventariseren of de beoogde docenten een toereikend Engels 
taalvaardigheidsniveau bezitten (C1). 
 


fase 1 
•  de verkennende fase, waarin vooraanmelding en interne afweging plaatsvindt 


fase 2 
•  de beleidsmatige fase, waarin besluitvorming in de faculteit en - indien van toepassing 


- het CvB plaatsvindt 


fase 3 
•  macrodoelmatigheidsfase, waarin de minister de bekostigingsafweging maakt 


fase 4 
•  de kwaliteitsfase, waarin de NVAO de plannen op accreditatiewaardigheid keurt 


fase 5 


 
• de operationele fase, waarin registratie in Croho en inrichting van de systemen 
plaatsvindt 
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De opleiding dient bij voorkeur aan te sluiten bij een van de profielthema’s van de VU en niet in 
strijd te zijn met de uitgangspunten van de VU zoals verwoord in het Instellingsplan en de VU-
brede onderwijsvisie. Indien het om het starten van een nieuwe master gaat, dan zal deze 
gekoppeld moeten zijn aan onderzoek; op terreinen waarop de VU geen onderzoekscapaciteit 
met internationale zichtbaarheid heeft, biedt zij ook geen masteropleidingen aan1. 
De faculteit stemt verder af met de relevante interne stakeholders en neemt ook contact op 
met de afdeling OKP van SOZ, om het voornemen te bespreken, de planning en de te nemen 
stappen vast te stellen en eventuele haken en ogen vroegtijdig te signaleren. Indien de nieuwe 
opleiding een joint (degree-)programme met een andere instelling betreft, wordt ook 
afgestemd met de procesregisseurs van OKP (zie hoofdstuk 3).  
 


1.2 BELEIDSMATIGE FASE: BESLUITVORMING FACULTEIT EN CVB 


Na de interne verkenning wordt een startnotitie ‘Voornemen nieuwe opleiding’ opgesteld (zie 
Bijlage 1 voor het format). Het faculteitsbestuur neemt vervolgens een besluit. Indien positief, 
wordt de notitie met de gegevens die voor besluitvorming in de faculteit zijn opgesteld, 
ingediend bij het CvB met het verzoek te besluiten over de nieuwe opleiding. Het CvB brengt 
deze vooraanmelding, voorzien van een advies door OKP in bij het BOVU. Indien de discussie in 
het BOVU positief verloopt, wordt een stevige basis verkregen en is er VU-breed draagvlak voor 
het initiatief. Op grond van positieve advisering door het BOVU neemt het CvB een definitief 
besluit en worden naast de betreffende faculteit, ook de relevante stakeholders zoals SSA, IO, 
C&M en procesregie ingelicht over het positieve besluit. Het voornemen wordt ook breder 
gecommuniceerd in relevante VU nieuwsbrieven. In geval het BOVU de plannen terugverwijst 
naar de tekentafel, wordt het initiatief een volgende keer opnieuw in het BOVU behandeld.  
In het geval de nieuwe opleiding een joint (degree) programme betreft, wordt na positief CvB 
besluit de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende instelling(en) definitief opgesteld 
en ondertekend, voorafgaand aan de volgende fase. 
 


1.3 MACRODOELMATIGHEIDSFASE 


In deze fase maakt de faculteit een planning van het tijdpad en werkt verder aan het gelijktijdig 
opstellen van het aanvraagdossier voor macrodoelmatigheid (MD) en die voor de accreditatie. 
Die gelijktijdigheid wordt niet alleen ingegeven door de beperkte geldigheidsduur van een MD-
besluit (10 maanden), maar ook, inhoudelijk, door het feit dat de concept OER van de opleiding 
deel uitmaakt van het MD dossier. Het aanvraagdossier wordt voor advies voorgelegd aan OKP. 
De definitieve aanvraag voor macrodoelmatigheid wordt (op verzoek van het faculteitsbestuur) 
namens het CvB ingediend bij de minister van OCW, via de Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs (CDHO). De Commissie neemt 8 weken voor besluitvorming, indien positief, is het 
besluit 10 maanden geldig. 
 


                                                           
1 Zie VU-brede Onderwijsvisie.  
 



https://www.cdho.nl/

http://www.vu.nl/nl/Images/Brochure_Onderwijsvisie_web_tcm289-373356.pdf
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1.4 KWALITATIEVE FASE (ACCREDITATIE NVAO) 


In de vierde fase draait het om de accreditatieaanvraag: na interne advisering door de 
Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) verstuurt het College van Bestuur de aanvraag voor een 
Toets Nieuwe Opleiding (TNO) aan de NVAO. De NVAO heeft onder meer als taak toe te zien op 
de transparantie van het opleidingenaanbod. Dit betekent dat de NVAO bij elk voorstel voor 
een nieuwe opleiding nagaat of de voorgestelde vlag de lading dekt. Van een voorgenomen 
nieuwe opleiding waarvan de naam al voorkomt in het CROHO, wordt nagegaan of de 
doelstellingen en het programma voldoende overeenkomen met bestaande opleidingen die 
onder dezelfde naam in het CROHO geregistreerd zijn, om de desbetreffende naam voor deze 
opleiding te rechtvaardigen. 
 
Bij nieuwe opleidingen, die nog niet elders in Nederland voorkomen en die dus inhoudelijk echt 
nieuw geacht worden te zijn, zal de instelling duidelijk moeten maken dat de voorgestelde 
opleiding niet kan worden gezien als een afstudeerrichting van een bestaande opleiding, omdat 
zij daar te sterk van verschilt. Als vuistregel hiervoor hanteert de NVAO dat tenminste 40 % van 
het curriculum afwijkt van enigerlei bestaande opleiding. 
 
Tijdens deze fase zal door SSA, IO, C&M, FCO, IT – in nauwe samenwerking met het facultaire 
onderwijsbureau - gestart worden met de voorbereidingen, zodat wanneer er een definitief 
positief besluit van de NVAO komt, de inrichting direct van start kan gaan.  


1.5 OPERATIONELE FASE  


Wanneer de NVAO een positief accreditatiebesluit heeft genomen meldt het CvB de nieuwe 
opleiding aan bij DUO voor registratie in het CROHO. Zodra het (voornemen tot het) positieve 
besluit van de NVAO is ontvangen -  en niet eerder! - kan een start gemaakt worden met de 
voorlichting en werving van studenten. De opleiding verschijnt pas in Studielink na 
daadwerkelijke registratie in CROHO. Vanaf dat moment pas kunnen potentiële studenten zich 
ook aanmelden. 
De voorbereidingen voor de inrichting worden onder leiding van Procesregie en –beheer verder 
uitgerold: diverse interne stakeholders dragen vervolgens zorg voor inrichting van SAP-SLcM, 
VUnet, Syllabus+ en koppelingen met andere systemen. Het hoofd onderwijsbureau is 
betrokken en wordt doorlopend geïnformeerd. 
 
Uitgangspunten 
 


• Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is leidend. 
• Pas na het verkrijgen van een (voornemen tot) positief besluit op de kwaliteitstoets 


voor een opleiding kan gestart worden met de officiële werving van studenten. 
Daadwerkelijke inschrijving van studenten is pas mogelijk als ook de laatste stap is 
afgerond, resulterend in registratie van de opleiding in het CROHO. 


• De centrale wervingsmiddelen (voorlichtingsdagen, opleidingsbrochures en de 
homepage) worden in principe alleen ingezet voor opleidingen die geregistreerd staan 
in CROHO. 



http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/organisatie-en-bestuur/advies-overlegorganen/stuurgroep-onderwijskwaliteit/index.aspx

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj97In848PQAhUoJMAKHZcOCaAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fapps.duo.nl%2FMCROHO%2Fpages%2Fzoeken.jsf&usg=AFQjCNFuhOtqW1dvKJwaq9H19cksS6o5BA
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• De faculteit is verantwoordelijk voor juistheid van de inhoud van alle 
wervingsmiddelen. 


• In de beschrijving van de onderdelen en opbouw van programma wordt aangesloten bij 
de VU terminologie, zie de Memo VU terminologie bachelor en master. 


• Bovenstaande beschrijving geldt voor initiële bachelor- en masteropleidingen (inclusief 
researchmasters). Voor postinitiële (niet-bekostigde) masteropleidingen hoeft fase 2 
niet doorlopen te worden wat betreft de macrodoelmatigheidsaanvraag. Voor deze 
opleidingen kan na positieve besluitvorming in fase 3 meteen gestart worden met de 
kwalitatieve fase (aanvraagdossierToets Nieuwe Opleiding). 


 
Medezeggenschap 
Als de nieuwe opleiding aanleiding geeft tot een “belangrijke uitbreiding van werkzaamheden” 
(bijvoorbeeld belangrijke wijziging in de organisatie) dan heeft de Onderdeelcommissie (ODC) 
adviesrecht. De inhoud van de opleiding valt wel buiten de bevoegdheden van de fGV, zie art. 
9.38 sub b WHW.  
Als de faculteit opleidingscommissies (OLC) kent per opleiding, dan is er voor de OLC geen rol 
weggelegd bij het voornemen een nieuwe opleiding te starten. Als er echter sprake is van een 
OLC voor een groep opleidingen, dan kan de OLC waaronder de nieuwe opleiding gaat vallen, 
adviseren (gevraagd of ongevraagd) aan de opleidingsdirecteur. Ook wordt geadviseerd (het 
voornemen voor) de toets nieuwe opleiding (TNO) ter bespreking voor te leggen aan de FSR. 
 
 
2. PROCEDURE STARTEN NIEUWE AFSTUDEERRICHTING  


» Zie stroomschema 
» Zie format notitie starten nieuwe Engelstalige afstudeerrichting ten behoeve van toetsing en 
besluitvorming (par 2.1)  
 
In tegenstelling tot een nieuwe opleiding leidt een nieuwe afstudeerrichting niet tot een 
nieuwe registratie in het CROHO. Dat betekent dat voor het starten van een nieuwe 
afstudeerrichting in hoofdzaak de verkennende, beleidsmatige en operationele fase geldt (fase 
1, 2 en 5).  
 
Met betrekking tot accreditatie van opleidingen geldt dat de NVAO tegenwoordig de 
afstudeerrichtingen expliciet in het geldende accreditatiebesluit betrekt. Iedere 
afstudeerrichting wordt meegenomen bij de onderwijsvisitatie en accreditatie van de opleiding 
door de NVAO. Daarvoor is het van belang dat uit de eindtermen blijkt dat de nieuwe 
afstudeerrichting onder de bestaande opleiding valt. 
 
De beslissing een nieuwe afstudeerrichting binnen een bestaande opleiding te starten ligt bij 
het faculteitsbestuur. De nieuwe afstudeerrichting wordt vervolgens door het faculteitsbestuur 
aan het CvB gemeld zodat deze in het VU Register van opleidingen kan worden opgenomen. Er 
hoeft geen volledig traject van toetsing en besluitvorming door het CvB doorlopen te worden 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-343690-16
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(alleen melding aan CvB), tenzij het een nieuwe Engelstalige afstudeerrichting betreft in een 
Nederlandstalige opleiding, dan is een CvB besluit vereist, zie hieronder de beschrijving van die 
procedure. 


2.1 STARTEN VAN EEN NIEUWE ENGELSTALIGE AFSTUDEERRICHTING IN BESTAANDE NL-TALIGE 
OPLEIDING 


Voor het starten van een Engelstalige afstudeerrichting in een Nederlandstalige opleiding die in 
CROHO staat geregistreerd dient een intern traject van toetsing en besluitvorming door het 
CvB te worden doorlopen. De toetsing door het CvB is om te beoordelen of er niet ongewenst 
sprake is van het starten van een geheel nieuwe Engelstalige opleiding onder een bestaand 
CROHO-label met een afwijkend curriculum en andere eindtermen dan de bestaande opleiding. 
 
De interne toets wordt gedaan om onder andere te bepalen of bij de Engelse afstudeerrichting: 


• Dezelfde beoogde eindtermen gehanteerd worden als de opleiding;  
• Het om een zéér vergelijkbaar programma gaat 
• Het taalniveau van de staf minimaal op C1 niveau is 
• Staf is geschoold in interculturele vaardigheden 
• Het gebruik van de Engelse taal is/wordt vastgelegd in de OER 


 
Met een Engelse afstudeerrichting wordt een andere doelgroep aangeboord op grond van 
kenmerken als de international classroom. In de Gedragscode Internationale Student hebben 
alle universiteiten toegezegd niet (in het buitenland) te werven voor opleidingen die niet 
geaccrediteerd zijn. We kunnen werven voor opleidingen en voor afstudeerrichtingen, met de 
opleidingsnaam erbij, mits die afstudeerrichtingen traceerbaar zijn in besluiten van de NVAO 
die een wettelijke status hebben. Problemen met legalisering van getuigschriften voor 
buitenlandse studenten worden voorkomen als de naamgeving op getuigschriften exact 
volgens de naamgeving in CROHO gebeurt. Bij een visitatie/accreditatie zal zowel de 
Nederlandstalige als de Engelstalige afstudeerrichting beoordeeld worden. 
 
Uitgangspunten 
 
• In werving en communicatie/voorlichting moet voor studenten ondubbelzinnig duidelijk 


zijn dat zij zich inschrijven in een Nederlandstalige opleiding ook al kiezen ze (later) voor 
een Engelse afstudeerrichting daarbinnen. Die opleidingsnaam komt overeen met die in 
het CROHO en zal ook tezijnertijd op het getuigschrift staan (tweetalige vermelding).  


• De afstudeerrichting wordt op het diplomasupplement vermeld.  
• De afstudeerrichting moet in de communicatie voor werving en voorlichting altijd 


gebonden worden aan de opleiding. 
• In de beschrijving van de onderdelen en opbouw van programma wordt aangesloten bij de 


VU terminologie, zie de Memo VU terminologie bachelor en master. 
• Er is afstemming geweest met het International Office inzake diplomawaardering/ 


behandeling toelating, visa en huisvesting, etc. 
• Indien een faculteit het noodzakelijk acht om te werven voor een afstudeerrichting, vindt 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-343690-16





PROTOCOL STARTEN, WIJZIGEN OF STOPPEN OPLEIDING EN AFSTUDEERRICHTING AAN DE VU 10/28 
 


 


overleg plaats met OKP en IO/C&M. Te allen tijde dient helder te zijn dat het om een 
afstudeerrichting van een bepaalde opleiding gaat. 
 


 
3. PROCEDURE STARTEN NIEUWE OPLEIDING OF AFSTUDEERRICHTING: JOINT 
PROGRAMME 


 
» Zie format notitie starten nieuwe Engelstalige afstudeerrichting ten behoeve van toetsing en 
besluitvorming  
»  Zie format notitie voornemen nieuwe opleiding ten behoeve van toetsing en besluitvorming 
 
Een nieuwe opleiding kan ook een opleiding zijn waarbij op programmaniveau wordt 
samengewerkt met een of meerdere instellingen. Deze vorm van samenwerking wordt een 
joint programme genoemd en kan tot verschillende wijzen van graadverlening leiden: twee 
diploma’s (double degree), meer dan twee diploma’s (multiple degree) of één gezamenlijk 
diploma (joint degree). Studenten volgen op tenminste twee locaties onderwijs en ontvangen 
één gemeenschappelijk diploma namens alle instellingen of meerdere diploma’s van de 
instellingen afzonderlijk. Samenwerking kan met nationale partners geschieden (bijvoorbeeld 
de UvA) of met internationale partners. 
 
Een joint programme kan ook op het niveau van een afstudeerrichting vormgegeven worden. 
 
De procedure volgt dezelfde fasen als hierboven geschetst, met uitzondering van de 
macrodoelmatigheidsfase als het een voornemen voor een onbekostigde nieuwe joint 
programme opleiding betreft. In de beleidsmatige fase zal extra informatie ten aanzien van het 
internationale karakter van de opleiding en de vorm van het samenwerkingsverband worden 
gevraagd ten behoeve van toetsing en besluitvorming door het CvB. 
In de vierde fase (kwaliteitsfase) gelden, afhankelijk van het type joint programme en de 
partners (nationaal, EU of niet-EU), op het protocol Toets Nieuwe Opleiding (TNO) 
verschillende aanvullende protocollen van de NVAO en QF-EHEA. 


3.1 NIEUWE OPLEIDING OF AFSTUDEERRICHTING LEIDEND TOT JOINT DEGREE DIPLOMA 
(NATIONAAL EN INTERNATIONAAL) 


Voor de accreditatie van een joint degree opleiding heeft de NVAO aanvullende protocollen 
opgesteld die zich toespitsen op het gezamenlijke karakter van de opleiding en de daarmee 
samenhangende kwaliteitsborging. Bij joint degrees hanteert de NVAO een protocol dat is 
gebaseerd op de Nederlandse regelgeving inzake joint degrees. Sinds 1 juli 2010 maakt de 
Nederlandse wetgeving het mogelijk om een joint degree te verbinden aan zowel een opleiding 
als aan een afstudeerrichting binnen een opleiding (Wet Versterking Besturing).  
 
Nationaal 
Indien de nieuwe opleiding een joint degree programme betreft met een (of meer) 
Nederlandse zusterinstelling(en) dient de procedure zoals in hoofdstuk 1 worden gevolgd. 
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Naast het beoordelingskader Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO geldt ook het Protocol Joint 
Degree TNO. Bij een joint degree-opleiding waarbij alleen Nederlandse instellingen zijn 
betrokken, zijn deze instellingen gezamenlijk verantwoordelijk voor taken en bevoegdheden. 
Elke deelnemende Nederlandse instelling dient een substantieel deel van het onderwijs te 
verzorgen, maar dat kan plaatsvinden in één gemeente, op één locatie (bijvoorbeeld het AUC). 
Wel dienen de docenten van de verschillende instellingen elk een substantieel deel te 
verzorgen. Voor een aantal onderwerpen dient verplicht in een overeenkomst tussen de 
betrokken instellingsbesturen worden vastgelegd welk instellingsbestuur verantwoordelijk is 
voor de uitvoering daarvan (penvoerder). Uiteraard kunnen ook die onderwerpen in 
gezamenlijkheid worden uitgevoerd. De rechten en plichten ten opzichte van elkaar en van de 
studenten, zoals tussen de instellingen overeengekomen, moeten voor de deelnemende 
instellingen en voor de student helder zijn. 
 
Internationaal 
Indien de aanvraag een nieuwe internationale joint degree-opleiding waarbij samenwerking 
wordt aangegaan met alleen Europese instellingen, dan geldt sinds mei 2015 dat de aanvraag 
voor een Toets Nieuwe Opleiding bij de NVAO ingediend wordt volgens de “European 
Approach for Quality Assurance of Joint Programmes”. Dit kan met name nuttig zijn als twee of 
meer instellingen binnen het consortium verplicht zijn om opleidingsaccreditatie in hun eigen 
land aan te vragen. Op basis van de Europese afspraken kan nu één kwaliteitsbeoordeling 
voldoende zijn, terwijl bij het niet volgen van de Europese aanpak meerdere 
kwaliteitsbeoordelingen nodig zullen zijn. Een samenwerkingscontract (cooperation 
agreement) is verplicht onderdeel van de accreditatieprocedure, daarin wordt in ieder geval 
vastgelegd: 
• Denomination of the degree(s) awarded in the programme; 
• Coordination and responsibilities of the partners involved regarding management and 


financial organisation (including funding, sharing of costs and income etc.);  
• Admission and selection procedures for students;  
• Mobility of students and teachers;  
• Examination regulations, student assessment methods, recognition of credits and degree 


awarding procedures in the consortium. 
 


Indien de aanvraag een nieuwe internationale joint-degree opleiding is waarbij (ook) partners 
van buiten de EU zijn betrokken, dan dient de aanvraag volgens het beperkte kader van de 
Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO worden uitgevoerd met als aanvulling daarop het 
Protocol Joint Degree TNO. Ook hier vormt de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
instellingsbesturen waarin de onderlinge verantwoordelijkheden zijn geregeld een verplichte 
bijlage. De volgende informatie is verder nodig om accreditatiewaardigheid van de nieuwe 
opleiding te kunnen beoordelen: 
• de naam en toe te kennen graad van de gezamenlijke opleiding of programma; 
• de namen en locaties van de buitenlandse partnerinstelling(en); 
• informatie over erkenning van de buitenlandse partnerinstelling(en) in eigen land; 
• informatie over de erkenning als Erasmus Mundus opleiding (indien van toepassing) 



https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree

https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree

https://www.nvao.net/system/files/pdf/European%20Approach%20for%20Quality%20Assurance%20of%20Joint%20Programmes_0.pdf

https://www.nvao.net/system/files/pdf/European%20Approach%20for%20Quality%20Assurance%20of%20Joint%20Programmes_0.pdf

https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree
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• informatie over buitenlandse accreditatiebesluiten, -termijnen en –rapporten die 
betrekking hebben op het buitenlandse deel van de gezamenlijke opleiding;  


 


3.2 NIEUWE OPLEIDING OF AFSTUDEERRICHTING LEIDEND TOT DOUBLE/MULTIPLE DEGREE 
DIPLOMA 


Als de nieuwe opleiding of afstudeerrichting wordt aangeboden als een gezamenlijk, door twee 
of meer instellingen aangeboden onderwijsprogramma, dienen, net zoals bij een joint degree, 
contractuele afspraken gemaakt te worden over verantwoordelijkheden inzake de coördinatie 
en financiën, opbouw en inrichting van het programma, eindtermen, kwaliteitsbewaking, 
afgifte diploma, toelating en selectieprocedure, etc. Bij een double/multiple degree opleiding 
accrediteert de NVAO de opleiding die leidt tot het Nederlandse diploma (single degree). Dat 
betekent dat bij de accreditatie van de opleiding, het onderwijs dat in het buitenland wordt 
aangeboden wordt betrokken in de Nederlandse accreditatie. In dit geval is informatie vereist 
over het gehele gezamenlijke programma en de betrokken docenten van alle deelnemende 
instellingen.  
 
De NVAO kan een joint programme dat mede wordt verzorgd door een Nederlandse instelling 
accrediteren zonder bijkomende beoordeling, wanneer het joint programme is geaccrediteerd 
door een organisatie die: 


• is geregistreerd in het European Quality Assurance Register for Higher Education 
(EQAR) en voor de beoordeling is het Europese kader gebruikt (European Approach for 
Quality Assurance of Joint Programmes);  


• of afkomstig is uit een land waarvan de accreditatie in Nederland en Vlaanderen na een 
lichte toets direct wordt erkend. De NVAO werkt hiervoor samen met Europese 
accreditatieorganisaties (Multilateral Agreements on the Mutual Recognition of 
Accreditation Results, zie MULTRA-website); 


• of ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de Duitse Akkreditierungsrat 
Bron: website NVAO 


De accreditatieprocedure die voor deze nieuwe opleiding gevolgd wordt (Toets Nieuwe 
Opleiding) is dezelfde als voor een nieuwe Nederlandse opleiding (zie hoofdstuk 1). 
 
 
Uitgangspunten 
 
Aandachtspunten die een rol spelen bij de partnerkeuze voor een joint programme en zaken 
waarover overeenstemming moet worden bereikt voor het aangaan van samenwerking: 


• Het joint programme past in het instellingsbeleid ten aanzien van nationale en 
internationale samenwerking  


• Er is afstemming geweest met het International Office inzake diplomawaardering/ 
behandeling toelating, visa en huisvesting 


• Mogelijkheid/onmogelijkheid om onder eenzelfde opleidingsbenaming en met 



https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/joint-degree

http://eqar.eu/register/map.html

http://ecahe.eu/w/index.php/MULTRA

https://www.nvao.net/procedures/internationaal
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eenzelfde opleidingsduur te werken; 
• Financieringsstatus van de opleiding in het andere land; mogelijkheden betreffende 


inschrijvings-/studiegelden; 
• Mogelijkheden betreffende gebruik van andere talen; 
• Onderwijs- en examenreglement van de instelling en mogelijkheden voor evt. 


afwijkingen hierop. Let wel: rechten en plichten zoals tussen de instellingen 
overeengekomen moeten voor de student helder zijn. In het consortium agreement 
worden de rechten en plichten van de partners ten opzichte van elkaar en de student 
geregeld. Deze overeenkomsten altijd laten ondertekenen door de wettelijke 
vertegenwoordiger. 


• Opleidingsomvang en wijze van organisatie van buitenlandse diploma’s; 
• (Niveau van) het kwaliteitszorgsysteem van de buitenlandse partner(s); 
• Goede financiële afspraken over de financiering van de joint degree-opleiding, met 


aandacht voor o.a. de verdeling van collegegelden en externe financiering; 
• Hoe past de samenwerking in de missie en strategische doelstellingen van de 


instelling(en); 
• Wat is het effect van samenwerking bij andere strategische partners? 
• De samenwerking tussen de instellingen vindt plaats op basis van voldoende 


eensgezindheid over de uitwerking van het programma. Om hier uitdrukking aan te 
geven tekenen de instellingen hiertoe bijvoorbeeld een Letter of Endorsement.  
 
 


4. PROCEDURE WIJZIGEN NEDERLANDSE NAAR ENGELSTALIGE OPLEIDING 
(VOERTAAL EN/OF NAAMSWIJZIGING) 


»  Zie stroomschema 
»  Zie format notitie wijzigen voertaal en/of naamswijziging opleiding ten behoeve van toetsing 
en besluitvorming 
 
Indien een bestaande opleiding haar curriculum en opleidingstaal van het Nederlands wil 
wijzigen naar het Engels, komt daar vaak ook een naamswijziging bij kijken. CROHO registreert 
namelijk niet de opleidingstaal, maar alleen de opleidingsnaam. Wanneer een opleiding 
volledig in het Engels wordt aangeboden, acht het CvB het onwenselijk dit te doen onder een 
Nederlandse opleidingsnaam, in verband met transparante werving en profilering. 
 
Een verzoek tot wijzigen van de opleidingstaal van de opleiding (en daarmee dus ook de 
opleidingsnaam) dient gemotiveerd ingediend te worden bij het CvB die het voornemen toetst 
en hierover een besluit neemt.  
 
In artikel 7.2 van de WHW staat dat Nederlandse opleidingen in principe Nederlandstalig 
dienen te zijn. Als een opleiding hier vanaf wil wijken, moet het faculteitsbestuur de keuze voor 
een Engelstalige opleiding motiveren. Het betreffende wetsartikel geeft aan dat het gebruik 
van een andere taal dan het Nederlands op specifieke gronden is toegestaan en dat de 
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instelling dat in een gedragscode dient neer te leggen. De VU heeft een Gedragscode Vreemde 
Taal. Van Nederlands als opleidingstaal mag worden afgeweken indien de specifieke aard van 
het onderwijs, de inrichting van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en/of de 
herkomst van de studenten dat noodzakelijk maakt.  
 
Relevante aspecten bij een omzetting naar een Engelstalige opleiding zijn (zie ook 3.1): 
 


- Taalniveau staf op minimaal op C1 niveau (ERF) 
- Staf is geschoold in interculturele vaardigheden 
- Het gebruik van de Engelse taal in een opleiding wordt vastgelegd in de betreffende 


onderwijs- en examenregeling (OER) 
- In de eindtermen worden de communicatieve vaardigheden in het Engels benoemd   


 
Voorts wordt getoetst of het een één-op-één omzetting betreft van het curriculum, of dat er 
een programmaherziening plaatsvindt. Dit is van belang voor de beoordeling van het verzoek 
tot naamswijziging door de NVAO. Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit in 
verscheidenheid is namelijk bepaald dat de NVAO de taak heeft om te beoordelen of de 
naamgeving van nieuwe opleidingen en de wijzigingen van namen van bestaande opleidingen 
transparant is (artikel 5a.2, lid 2a). Een naamswijziging van bestaande opleidingen vindt 
doorgaans plaats in het kader van de accreditatieprocedure.  Bij uitzondering echter zal een 
tussentijdse naamswijziging mogelijk zijn (artikel 7.3, vijfde lid). Bij de beoordeling van dit 
verzoek gaat de NVAO na of, tegelijkertijd met de naam, ook de inhoud van de opleiding 
zodanig wijzigt dat er feitelijk sprake is van een nieuwe opleiding. In dat laatste geval zal zij niet 
instemmen met de naamswijziging, omdat de instelling daarvoor de procedure voor een 
nieuwe opleiding (TNO) dient te volgen.  
 
Procedure naamswijziging 
 
Naamswijziging van een opleiding leidt ook tot een ander codenummer in het CROHO 
(het ISAT-nummer). Met ingang van de invoeringsdatum van de nieuwe naam en code 
verdwijnt per direct de oude opleidingsnaam. Voor zittende studenten betekent dat, 
dat op het getuigschrift de nieuwe naam komt te staan. Om vervelende verassingen te 
voorkomen moet een naamswijziging bij voorkeur ingaan bij aanvang van het nieuwe 
studiejaar en gepaard gaan met goede voorlichting aan studenten. De zittende 
studenten moeten zich laten overschrijven naar de opleiding met de nieuwe naam. 
 
Na indiening van een gemotiveerd verzoek tot naamswijziging door het CvB, neemt de NVAO in 
principe binnen drie maanden een besluit (afhankelijk van het inschakelen van (externe) 
deskundige(n)). Voorbeeld: als een opleiding de naam met ingang van academisch jaar 2018-
2019 wil wijzigen, dient de naamswijziging uiterlijk 31 augustus 2017 te zijn geeffectueerd 
(registratie in CROHO). Ook in de voorlichting moet men hiermee rekening houden, 
voorlichting op de site, voorlichtingsdagen, etc. Na een positief NVAO besluit registreert OKP 
de opleiding in het CROHO-register. 
 



https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiataOYp5XSAhVlDMAKHUJYC0YQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fapps.duo.nl%2FMCROHO%2Fpages%2Fzoeken.jsf&usg=AFQjCNFuhOtqW1dvKJwaq9H19cksS6o5BA&bvm=bv.147448319,bs.2,d.d2s
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Uitgangspunten 
 


• De naamswijziging/omzetting leidt niet tot indeling van de opleiding in een ander 
CROHO-onderdeel. 


• In werving en communicatie/voorlichting moet voor studenten ondubbelzinnig 
duidelijk zijn dat zij zich inschrijven in een Engelstalige opleiding  


• In de beschrijving van de onderdelen en opbouw van programma wordt aangesloten bij 
de VU terminologie, zie de Memo VU terminologie bachelor en master. 


• In alle gevallen dient in de voorlichting helder te zijn wat de voertaal van de opleiding 
is. Al het materiaal dat voor het volgen van de opleiding noodzakelijk is, dient aanwezig 
te zijn in de taal waarin de opleiding verzorgd wordt. 


• De Engelse opleidingsnaam komt overeen met die in het CROHO en zal ook op het 
getuigschrift staan.  


• Er is afstemming geweest met het International Office inzake diplomawaardering/ 
behandeling toelating, visa en huisvesting 
 


 
5. PROCEDURE STOPZETTEN VAN EEN OPLEIDING  


» Zie stroomschema 
 
 
Een opleiding kan door drie verschillende oorzaken beëindigd (moeten) worden: 
 


• door verloop van de accreditatie; 
• door een besluit van OCW; 
• door het CvB. 


 


5.1 VERLOOP VAN ACCREDITATIE 


Deze situatie zou zich voor kunnen doen als een faculteitsbestuur de accreditatie 
heeft laten verlopen. Als dat per ongeluk is gebeurd en er wordt alsnog accreditatie 
verlangd, dan kan de faculteit zich wenden tot OKP, zodat nagegaan kan worden of en 
hoe een en ander hersteld kan worden. In dit Protocol wordt verder niet op deze 
ongewone situatie ingegaan. 


5.1 BESLUIT VAN OCW 


Beëindiging van een opleiding door een besluit van OCW is het sluitstuk van een aanvraag 
tot verlenging van accreditatie bij de NVAO die geen positief resultaat heeft opgeleverd. 
OCW neemt dan het besluit de opleiding te beëindigen met als consequentie dat er geen 
nieuwe studenten meer worden ingeschreven en geen getuigschriften meer worden 
uitgereikt.  


In het huidige accreditatiestelsel wordt een eindoordeel  onvoldoende zonder 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-343690-16
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mogelijkheid van herstel, toegekend indien standaard 1 onvoldoende is of een of twee 
standaarden „onvoldoende‟ zijn waarbij herstel binnen twee jaar niet realistisch en 
haalbaar is.  In de andere gevallen dat een standaard een onvoldoende scoort is het dus 
mogelijk een herstelperiode toe te kennen. De NVAO heeft de bevoegdheid te bepalen of 
een opleiding alsnog binnen maximaal 2 jaar aan het accreditatiekader zal voldoen. In dat 
geval kan de NVAO het besluit nemen de accreditatie onder voorwaarden te verlengen, 
voor een periode van maximaal 2 jaar. Gedurende de herstelperiode blijft de opleiding 
bestaan (er kunnen nieuwe studenten ingeschreven worden en er kunnen getuigschriften 
uitgereikt worden en graden verleend) en werkt de opleiding aan verbeteringen en een 
nieuwe accreditatieaanvraag.  


5.1 BEEINDIGING OP VERZOEK VAN HET CVB 


Hieronder wordt de procedure beschreven die gevolgd wordt wanneer deze situatie zich 
voordoet, namelijk: beëindiging van een opleiding door het CvB op verzoek van een 
Faculteitsbestuur. Het CvB dient deze beslissing volgens art. 6.15 van de WHW, 1½ jaar 
van tevoren aan de DUO (de beheerder van het CROHO, het Centraal Register 
Opleidingen Hoger Onderwijs) door te geven, “uiterlijk op 28 februari van het 
kalenderjaar voorafgaand aan het eerste studiejaar waarin de inschrijving voor de 
propedeutische fase van de bacheloropleiding of, indien die fase niet is ingesteld, de 
inschrijving voor de bacheloropleiding dan wel inschrijving voor de masteropleiding niet 
meer openstaat”. 
 
De procedure die dan gevolgd moet worden bestaat uit de volgende stappen. 
 
Stappen 
 
• Het faculteitsbestuur vraagt tijdig advies van de OLC over het voornemen de 


opleiding te beeindigen. Ook de FSR wordt advies gevraagd en tevens heeft zij 
instemmingsrecht indien er een overgangsregeling in de OER wordt opgesteld. De 
FSR heeft via het Facultair Reglement recht op instemming op wijzigingen in het 
facultaire opleidingenaanbod (zie verder onder het kopje medezeggenschap). 


 
• Het faculteitsbestuur verzoekt het College van Bestuur (via OKP) te bewerkstelligen dat een 


opleiding of een variant ervan (voltijd, deeltijd, duaal) uit het CROHO wordt geschrapt. 
 


• Het verzoek tot beëindiging van een opleiding wordt uiterlijk in december ingediend. 
Aanbevolen wordt een veel ruimere periode in acht te nemen, zodat er voldoende tijd is de 
gevolgen van de beëindiging te implementeren. 
 


• Het verzoek wordt onderbouwd met de reden waarom tot beëindiging is besloten en wordt 
bovendien voorzien van de volgende informatie: 


o op welke wijze de studenten van de te beëindigen opleiding of opleidingsvorm 
(variant) alsnog kunnen afstuderen; 
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o de datum, waarop de instroom wordt beëindigd (voor eerstejaars inschrijven); 
o de datum, waarop de opleiding definitief wordt beëindigd (geen studenten, staf, 


organisatie meer en uiteraard is geen uitreiking van getuigschriften meer 
toegestaan) 


• Indien het CvB instemt met de beëindiging en daartoe het besluit neemt, wordt aan DUO 
gemeld dat een opleiding (bachelor/master) of een bepaalde vorm waarin de opleiding 
verzorgd wordt (variant) niet langer zal worden aangeboden. 
 


• In het bericht van beëindiging aan DUO vermeldt het CvB de datum, waarop de instroom 
wordt beëindigd en de datum, waarop de opleiding definitief wordt beëindigd. 
 


• Het moment, waarop de beëindiging van een opleiding (d.w.z.: alle opleidingsvormen) 
uiterlijk aan DUO  gemeld moet worden is 28 februari van een kalenderjaar, waarna de 
inschrijving niet meer openstaat vanaf 1 september van het daaropvolgende studiejaar (art. 
6.15 lid 3 WHW). Bijvoorbeeld: bij een melding op 28 februari 2017 is geen inschrijving 
meer mogelijk per 1 september 2018. 
 


• Wordt alleen een opleidingsvorm of variant (= voltijd, deeltijd, duaal) beëindigd, dan geldt 
formeel geen uiterste datum van indiening. Gezien de doorlooptijd bij DUO, verdient het 
echter aanbeveling dezelfde termijnen te hanteren als bij het beëindigen van de opleiding 
als geheel. 


 
• De datum, waarop een opleiding definitief wordt beëindigd, moet zo gekozen worden, dat 


de studenten die nominaal studeren, vermeerderd met een jaar, de opleiding kunnen 
afronden. 
Als de studenten zonder al te veel problemen verder kunnen studeren bij een zusterinstelling, 
is een kortere afrondingsperiode denkbaar. Zo nodig ondersteunt de universiteit de 
gedupeerde studenten ook financieel. Een korte afrondingsperiode is uiteraard ook mogelijk 
als er geen studenten meer staan ingeschreven voor de betreffende opleiding. 
 


• Het CvB bevestigt dat de beslissing tot het beëindigen van een opleiding of een variant 
ervan is ingediend bij DUO, door het toezenden van een kopie van de beslissing aan het FB, 
cc het HO, SSA en C&M. De opleiding wordt uit het VU register geschrapt. 


 
Communicatie  
 
Het is belangrijk tijdig een communicatieplan op te stellen, met aandacht voor de volgende 
doelgroepen: aanstaande studenten (informatie op studiekiezerswebistes, voorlichtingsdagen), 
zittende studenten, personeel. Een afschrift van het besluit van het College van Bestuur om 
een opleiding of een opleidingsvorm te beëindigen, wordt door OKP breed verspreid aan de 
stakeholders (SSA, C&M, procesregie, functioneel beheer). C&M draagt er zorg voor dat op de 
website en in de centrale wervingsuitingen van de universiteit, de te beëindigen opleiding of 
variant ervan, niet meer wordt genoemd. Ook de faculteit verwijdert de opleiding of variant uit 
haar wervingsuitingen. De faculteit onderneemt zelf actie om een overleg in te plannen tussen 
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HO, SSA en Procesregie, zodat afstemming over de afbouwregeling en de communicatie naar 
zittende studenten kan plaatsvinden. 
Zolang de opleiding nog in Studielink openstaat kunnen nieuwe studenten zich nog inschrijven. 
Deze aanstaande studenten moeten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat 
de opleiding stopgezet wordt.  
 
Afbouwregeling 
 
Stopzetten van een opleiding betekent dat er met ingang van een bepaald studiejaar geen 
nieuwe studenten meer instromen, en dat de opleiding ‘in afbouw’ gaat voor de zittende 
studenten. Voor de afbouw moet een periode bepaald worden; pas na afloop van die periode 
stopt de opleiding en wordt de registratie van die opleiding in het CROHO beëindigd.  
 
Met betrekking tot de afbouwperiode bepaalt artikel 7.34, tweede lid WHW: 
“Indien het instellingsbestuur een opleiding beëindigt, bepaalt dat bestuur het tijdstip waarop 
die beslissing van kracht wordt, zodanig dat de voor de opleiding ingeschreven studenten de 
opleiding aan dezelfde of aan een andere instelling binnen een redelijke tijd kunnen voltooien”.  
 
Afbouw voor de zittende student betekent: 
 


• onderzoek of het mogelijk is om met een zusterinstelling afspraken te maken over het 
overnemen van de zittende studenten (inpassen in curriculum bij zusterinstelling, zodat 
studenten de opleiding daar kunnen afronden). Dit is zowel voor de faculteit gunstig 
(snel afbouwen) als voor studenten (zullen weinig animo hebben om in een opleiding in 
afbouw te studeren als zij elders zonder studievertraging de studie kunnen vervolgen). 
NB De wet spreekt uitdrukkelijk over voltooien van de opleiding aan dezelfde of een 
andere instelling! Als er goede  afspraken met een zusterinstelling zijn over het 
overnemen van  de studenten, is dat in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften. Studenten kunnen dan niet eisen dat zij de opleiding aan de VU moeten 
kunnen afmaken. 
 


• Indien het niet mogelijk blijkt dat studenten naar elders gaan (bijvoorbeeld bij unica): 
vaststellen van de redelijke termijn waarbinnen de studenten de gelegenheid krijgen 
de studie aan de VU af te ronden. Dit betekent: 


o vaststellen datum einde opleiding, ofwel van de redelijke termijn waarbinnen 
de studenten de gelegenheid krijgen de studie af te ronden;  


o data definiëren waarop nog onderwijs verzorgd wordt, uitgangspunt: afbouw 
opleiding nominaal +1 jaar;  


o eventueel één jaar extra uitloop voor bijzondere gevallen (studenten die 
vertraagd zijn door overmacht of bestuursactiviteiten waarvoor zij een 
bestuursbeurs of een jaar extra studiefinanciering hebben gekregen); 


o de Opleiding pas schrappen uit het CROHO na afloop van de data van 
bovenstaande regelingen (= datum einde opleiding, vanaf dat moment kunnen 
geen diploma’s meer worden uitgereikt).  
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• Als de opleiding geleidelijk wordt afgebouwd moet in de OER een overgangsregeling 


worden opgenomen waarin aangegeven is tot wanneer de studenten de opleiding 
kunnen afronden, en wanneer nog welke  onderdelen verzorgd worden. Als de 
opleiding geheel stopt omdat studenten verder moeten bij een zusterinstelling, wordt 
er geen OER meer vastgesteld. 


 
 
Medezeggenschap 
 
Indien de opleiding geleidelijk wordt afgebouwd wordt in de OER de overgangsregeling 
vastgelegd. De fGV heeft instemmingsrecht op de OER2. Op grond daarvan kan de facultaire 
medezeggenschap dus toetsen of er bij beëindiging van een opleiding een deugdelijke 
overgangsregeling is getroffen, en er consequenties aan verbinden als dat niet het geval is 
(geen instemming verlenen).   
Daarnaast gaan we ervan uit dat het opleidingsaanbod deel uitmaakt van het 
faculteitsreglement. Daarmee verwerft de fGV instemmingsrecht op wijzigingen in het 
opleidingsaanbod (want wijziging faculteitsreglement). 
De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en de 
decaan over alle aangelegenheden met betrekking tot het onderwijs in de desbetreffende 
opleiding (inhoud programma, kwaliteitsbevordering, onderwijsuitvoering, studiebegeleiding, 
docentevaluatie etc.). Hieronder valt ook een voorgenomen beëindiging van een opleiding. De 
OLC heeft tot taak advies uit te brengen over de OER en de uitvoering van de OER jaarlijks te 
beoordelen, de OLC kan de overgangsregeling voor de beëindiging van de opleiding derhalve in 
haar advies meenemen.  
 
Een stopzetting van een opleiding kan ook gevolgen hebben voor personeel. Stoppen van een 
opleiding kan mogelijk ook opheffing van functies meebrengen. Als er afspraken met een 
zusterinstelling gemaakt worden over overnemen van de zittende studenten, is het goed om 
daarin ook te pogen afspraken te maken over overnemen van personeel. Beëindiging van een 
opleiding kan ook tot reorganisatie bij een faculteit leiden, in dat geval dienen HRM en BJZ 
vroegtijdig betrokken worden. Ook de medezeggenschap speelt dan een rol. 
 
 
6. VEREISTE DOCUMENTATIE VOOR INTERNE EN EXTERNE BESLUITVORMING 


6.1 NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE OPLEIDING (INCLUSIEF JOINT PROGRAMMES)  
 


De aanvragende faculteit wordt gevraagd een beargumenteerd verzoek aan te leveren in de 
vorm van een startnotitie met kerngegevens, aangevuld met informatie over domein, 
marktpositie en doelstelling van de opleiding. Het faculteitsbestuur maakt het voornemen met 
de bijbehorende informatie bekend bij het College van Bestuur via OKP. Zie Bijlage 1. 
                                                           
2 Instemmingsecht FGV op de overgangsregeling is alleen van toepassing als het geen onderwerp betreft, bedoeld in 
9.38 sub b WHW (inhoud opleiding). 
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6.2 NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE ENGELSTALIGE AFSTUDEERRICHTING 
 
De aanvragende faculteit wordt gevraagd een beargumenteerd verzoek aan te leveren in de 
vorm van een notitie met kerngegevens, aangevuld met informatie over de kenmerken van de 
voorgenomen afstudeerrichting. Het faculteitsbestuur maakt het voornemen met de 
bijbehorende informatie bekend bij het College van Bestuur via OKP. Zie Bijlage 2. 
 


6.3 NOTITIE VOORNEMEN WIJZIGEN VOERTAAL EN/OF NAAMSWIJZIGING OPLEIDING  
 
De aanvragende faculteit wordt gevraagd een beargumenteerd verzoek aan te leveren in de 
vorm van een notitie met kerngegevens, aangevuld met informatie over de kenmerken van de 
voorgenomen wijziging. Het faculteitsbestuur maakt het voornemen met de bijbehorende 
informatie bekend bij het College van Bestuur via OKP. Zie Bijlage 3. 
 


6.4 INFORMATIEDOSSIER MACRODOELMATIGHEIDSDOSSIER  
 


Het aanvraagdossier voor Macrodoelmatigheid dient te worden opgesteld conform de 
Beleidsregel Macrodoelmatigheid 2012, zie: 
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel_doelmatigheid_hoger_onderwijs_
2014_geldend_vanaf_16_juni_2016.pdf 
 
Uit het macrodoelmatigheidsdossier moet naar voren komen dat er behoefte is aan de nieuwe 
opleiding, zowel bij aankomende studenten als bij het werkveld en dat de vernieuwing in het 
onderwijsaanbod niet kan worden gerealiseerd binnen het landelijke bestaande 
opleidingenaanbod. Daarnaast dient er ruimte te bestaan in het landelijk bestaande 
onderwijsaanbod voor deze opleiding.  
De CDHO heeft een format ontwikkeld waarin de aanvraag opgesteld kan worden, zie 
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Aanvraagformulier_macrodoelmatigheidstoets_
versie_augustus_2016.doc 
 
Afstemming met zusterinstellingen gebeurt door signalering van de nieuwe opleiding op de 
website van het CDHO, www.cdho.nl. 
Ook voor de signalering heeft het CDHO een format ontwikkeld, zie 
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Format_samenvatting_aanvraag_augustus_201
6.doc 
 


6.5 INFORMATIEDOSSIER TOETS NIEUWE OPLEIDING VOOR NVAO  
 
Het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding dient te voldoen aan de eisen die gesteld 
worden in het (beperkte) beoordelingskader TNO:  
https://www.nvao.net/beoordelingskaders/beoordelingskader-accreditatiestelsel-nederland-



https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel_doelmatigheid_hoger_onderwijs_2014_geldend_vanaf_16_juni_2016.pdf

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Beleidsregel_doelmatigheid_hoger_onderwijs_2014_geldend_vanaf_16_juni_2016.pdf

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Aanvraagformulier_macrodoelmatigheidstoets_versie_augustus_2016.doc

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Aanvraagformulier_macrodoelmatigheidstoets_versie_augustus_2016.doc

http://www.cdho.nl/

https://www.cdho.nl/assets/uploads/2016/08/Format_samenvatting_aanvraag_augustus_2016.doc
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2016 
 
Het dossier mag maximaal 20 pagina’s (exclusief bijlagen) tellen. Belangrijk is dat de kaders en 
de indeling in standaarden strikt gevolgd worden en de volgorde van de verplichte bijlagen 
wordt aangehouden. Het informatiedossier is een op zichzelf staand document, dat zelfstandig 
te lezen is. Het informatiedossier is bij uitstek het handvat om docenten en ‘peers’ te laten 
spreken over de inhoud van de opleiding. Het moet een document zijn waaraan de 
belanghebbenden zich gecommitteerd hebben. Bij het schrijven van het informatiedossier is 
het van belang dat er geen overlap optreedt met de beoordeling in het kader van de 
instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Indien het nodig is te refereren aan instellings- of 
bijvoorbeeld facultair beleid, gaat het bij de beoordeling van de opleiding strikt om de ‘fitness 
for purpose’ van het beleid voor de desbetreffende opleiding. Randvoorwaardelijke zaken, 
zoals de opzet van de kwaliteitszorg of het personeelsbeleid van de instelling behoren hier niet 
toe, omdat deze onderwerp zijn van de instellingstoets kwaliteitszorg.  
 
In de handreiking van de NVAO wordt nader toelichting gegeven op het beoordelingskader: 
https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/toets-nieuwe-opleiding-nederland 
 
 
Indien de nieuwe opleiding een onderzoeksmaster betreft dient het aanvraagdossier te 
voldoen aan de eisen gesteld in het beperkte beoordelingskader TNO Onderzoeksmaster: 
https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/onderzoeksmaster-research-master 
 


6.6 JOINT DEGREE OPLEIDING 
 
Als de nieuwe opleiding een joint degreeopleiding betreft, geldt naast het NVAO kader voor de 
beperkte TNO ook het protocol voor aanvragen leidend tot een Joint degree: 
https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree 
 
In dat geval dient bij het aanvraagdossier voor toetsing van de nieuwe opleiding tevens een 
samenwerkingsovereenkomst ingediend te worden. Hierin moet tenminste worden 
aangegeven: 
> Afspraken over instelling van eerste inschrijving; 
> Financiële afspraken; 
> Organisatorische inbedding en belegging verantwoordelijkheden; 
> Afspraken over inzet van staf; 
> Wijze waarop interne kwaliteitszorg plaatsvindt en kwaliteitsborging is geregeld; 
> Positie en samenstelling examencommissie; 
> Positie en samenstelling opleidingscommissie; 
> Afspraken over studiebegeleiding. 
 
  



https://www.nvao.net/beoordelingskaders/beoordelingskader-accreditatiestelsel-nederland-2016

https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/toets-nieuwe-opleiding-nederland

https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederland/onderzoeksmaster-research-master

https://www.nvao.net/beoordelingskaders/protocol-joint-degree
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BIJLAGE 1: FORMAT NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE OPLEIDING 


1.   Formele kenmerken 
 
Faculteit  
Naam van de opleiding  
(Beoogd) opleidingsdirecteur  
Niveau en oriëntatie van opleiding   
Studielast in EC  
Taal waarin aangeboden   
Nieuw in Nederland?  
Te verlenen graad  
Voltijd, deeltijd of duaal?  
Bekostigde of onbekostigde opleiding  
Aanbiedingslocatie  
Indien opleiding feitelijk al wordt uitgevoerd 
(hoe lang al en hoeveel studenten) 


 


 
2.  Organisatorische inbedding  
Naam faculteit of Graduate school. In het geval van een onderzoeksmaster bovendien de naam 
van het onderzoeksinstituut waarmee gekoppeld. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
3.   Geplande begindatum van de opleiding  
Globaal tijdpad voor procedure (zie de 3 fasen in de notitie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
4.   Eventuele samenwerkingsrelaties  
Gaat het om een joint programme? Met welke nationale of internationale partners? Is er 
samenwerking binnen de VU? Als er sprake is van samenwerking met andere 
faculteiten/instellingen, hoe zijn daarbij dan de verantwoordelijkheden verdeeld? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
5.   Korte omschrijving van de  doelen en inhoud van de opleiding 
Geef hier een schets van de doelen in de inhoud van de opleiding: 


• Beargumenteer hoe de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de 
eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan 
een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? 


• Zijn de doelstellingen van de opleiding gekoppeld aan de missie van de VU c.q. 
faculteit/instituut?  
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• De beoogde en te verwachten eindkwalificaties c.q. competenties dienen helder te 
worden geformuleerd. Hieronder wordt verstaan het specifieke samenstel van kennis, 
vaardigheden, inzicht en houding. De eisen vanuit de beroepspraktijk dienen te worden 
belicht, waarbij duidelijk moet zijn hoe in samenspraak met het werkveld het 
beroepsprofiel is opgesteld. Bijlagen kunnen dit verhelderen. Belicht ook nationaal en 
internationaal vergelijkbare opleidingen als deze er zijn, en beschrijf de aansluiting op 
internationaal aanvaarde standaarden, indien van toepassing.  


Geef ook weer wat de inhoudelijke relatie is met bestaand of met op te zetten onderzoek: 
• In welke mate leidt de nieuwe opleiding in relatie tot het daarbij aansluitende 


onderzoek tot vergroting van de potentie tot het aantrekken van onderzoek in de 
tweede en de derde geldstroom? 


• In welke mate leidt het instellen van de nieuwe opleiding tot vergroting van het 
jaarlijkse potentieel aantal promoties?  
 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
6. Positionering van de opleiding binnen de VU, in het nationale- en in het internationale 


hoger onderwijs 
Geef een indicatie van de marktpositie van de nieuwe opleiding en verbind dit aan het 
profiel en de positie van de universiteit. De hier geleverde tekst kan later hergebruikt worden als 
inleiding bij de macrodoelmatigheidsvraag. Een marktverkenning en analyse 
(SWOT/kwantitatief/concurrentieanalyse) kunnen dienen als basis voor de argumentatie. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 


• In welke (inter-)nationale onderwijsmarkt opereert de opleiding; hoe ziet die eruit en 
• hoe wil de faculteit de opleiding daarin kwalitatief en kwantitatief profileren, gegeven 
• het VU instellingsprofiel, de specifieke profielthema’s en speerpunten? 
• Voor welke arbeidsmarkten leidt de beoogde nieuwe opleiding op en in welke mate 


kunnen we voorzien in aldaar levende en te voorziene behoeften en leemten? 
• Komt de beoogde nieuwe opleiding in de plaats voor één of meer bestaande 


opleidingen? 
• Hoe verhoudt de beoogde nieuwe opleiding zich tot het bestaande VU 


opleidingenaanbod in de betreffende marktsector? Leidt dit tot verschuivingen in 
marktposities van andere VU opleidingen of andere universitaire activiteiten, of in de 
marktpositie van de universiteit als geheel (kannibalisme)? 


• Zijn er vergelijkbare opleidingen in Nederland en buitenland, zo ja welke, en wat zou 
de marktpositie van de nieuwe opleiding zijn? 
 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
7. Streefdoelen en verwachte realisatie  
Geef schattingen van studentenaantallen en studentkenmerken, rendementen. Zijn de 
voorziene investeringen toereikend om de opleiding tot stand te brengen? Met investeringen 
worden in deze context alle kosten bedoeld voor de totstandbrenging van de opleiding: 
ontwikkelingskosten en echte investeringen. Geef aan van welk aantal studenten wordt 
uitgegaan.  
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BIJLAGE 2: FORMAT NOTITIE VOORNEMEN NIEUWE ENGELSTALIGE 
AFSTUDEERRICHTING  


1.   Formele kenmerken 
Faculteit  
Naam van de bestaande opleiding  
Naam van de nieuwe afstudeerrichting  
Naam opleidingsdirecteur  
Niveau en oriëntatie van opleiding   
Studielast in EC  
Huidige opleidingstaal   
Beoogde opleidingstaal afstudeerrichting  
Te verlenen graad  
Voltijd, deeltijd of duaal?  
Bekostigde of onbekostigde opleiding  
Aanbiedingslocatie  
Hoe lang bestaat de opleiding al en hoeveel 
studenten (instroom) afgelopen studiejaar? 


 


 
2.   Geplande begindatum van de afstudeerrichting/begindatum naamswijziging  
Wanneer gaat de nieuwe afstudeerrichting van start? Geef hier ook globaal tijdpad voor de hele 
operatie/procedure, vertalen van curriculum/studiemateriaal naar Engels, 
voorlichtingsmateriaal. Wordt de afstudeerrichting/ wijziging voertaal gefaseerd ingevoerd? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
3.    Eventuele samenwerkingsrelaties  
Gaat het om een joint programme? Met welke nationale of internationale partners? Is er 
samenwerking binnen de VU? Als er sprake is van samenwerking met andere 
faculteiten/instellingen, hoe zijn daarbij dan de verantwoordelijkheden verdeeld? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
4.    Korte omschrijving van de doelen en inhoud van de afstudeerrichting binnen de opleiding 
Geef hier een schets van de leerdoelen in de inhoud van de nieuwe afstudeerrichting binnen de 
bestaande opleiding: 


• Beargumenteer hoe de beoogde eindkwalificaties van de afstudeerrichting aansluiten 
bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden in 
het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? 


• Zijn de doelstellingen van de afstudeerrichting in lijn met c.q. gekoppeld aan de missie 
van de VU/faculteit/instituut?  


• Passen de leerdoelen van de afstudeerrichting binnen de bestaande eindkwalificaties 
c.q. domeinspecifiek referentiekader van de opleiding?  


• Worden in die eindtermen communicatieve vaardigheden in het Engels benoemd? 
Worden internationale competenties in de eindtermen benoemd?  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
5. Positionering van de afstudeerrichting binnen de opleiding c.q. de VU, in het nationale- 


en in het internationale hoger onderwijs 
Geef een indicatie van de marktpositie van de nieuwe afstudeerrichting en verbind dit aan het 
profiel en de positie van de opleiding c.q. de universiteit. Een marktverkenning en analyse 
(SWOT/kwantitatief/concurrentieanalyse) kunnen dienen als basis voor de argumentatie. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 


• In welke (inter-)nationale onderwijsmarkt opereert de afstudeerrichting; hoe ziet die 
eruit, en 


• hoe wil de faculteit de afstudeerrichting daarin kwalitatief en kwantitatief profileren, 
gegeven 


• het VU instellingsprofiel, de specifieke profielthema’s en speerpunten? 
• voor welke arbeidsmarkten leidt de beoogde nieuwe afstudeerrichting op en in welke 


mate kunnen we voorzien in aldaar levende en te voorziene behoeften en leemten? 
• Hoe verhoudt de beoogde nieuwe afstudeerrichting zich tot het bestaande VU 


opleidingenaanbod in de betreffende marktsector? Leidt dit tot verschuivingen in 
marktposities van andere VU opleidingen of andere universitaire activiteiten, of in de 
marktpositie van de universiteit als geheel (kannibalisme)? 


• Zijn er vergelijkbare afstudeerrichtingen in Nederland en buitenland, zo ja welke, en 
wat zou de marktpositie van de nieuwe afstudeerrichting zijn? 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
6. Streefdoelen en verwachte realisatie  
Geef schattingen van studentenaantallen en studentkenmerken, rendementen. Zijn de 
voorziene investeringen toereikend om de afstudeerrichting tot stand te brengen?.  
Geef aan van welk aantal studenten wordt uitgegaan (instroom in de afstudeerrichting).  
Is er onderzoek gedaan naar verwachte instroom van internationale studenten? Is er onderzoek 
gedaan onder de Nederlandse doelgroep en wat vinden die daarvan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
7.  Kwalificaties staf 
Is de staf voorbereid en toegerust op het Engelstalig onderwijs geven? Is het taalniveau van de 
staf minimaal op C1 niveau, is de staf geschoold in interculturele vaardigheden? Is de staf 
bekend met het concept van de international classroom? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
8.  Aanmelding en toelatingsprocedure 


Wat zijn de toelatingseisen voor de afstudeerrichting? Is afstemming geweest met het 
International Office inzake diplomawaardering/ behandeling toelating, visa en huisvesting, etc 
………………………………………………………………………………………………………...............................................
............................................................................................................................................ 
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BIJLAGE 3: FORMAT NOTITIE WIJZIGEN VOERTAAL EN/OF NAAMSWIJZIGING 
OPLEIDING 


1.   Formele kenmerken 
 
Faculteit  
Naam van de bestaande opleiding  
Beoogde internationale naam opleiding  
Naam opleidingsdirecteur  
Niveau en oriëntatie van opleiding   
Studielast in EC  
Huidige opleidingstaal   
Beoogde opleidingstaal   
Te verlenen graad  
Voltijd, deeltijd of duaal?  
Bekostigde of onbekostigde opleiding  
Aanbiedingslocatie  
Hoe lang bestaat de opleiding al en hoeveel 
studenten (instroom) afgelopen studiejaar? 


 


 
2.   Geplande begindatum van de afstudeerrichting/begindatum naamswijziging  
Wanneer wordt de gewijzigde opleidingstaal van start? Als het gaat om een naamswijziging 
van een opleiding: wanneer is de beoogde startdatum aanmelden studielink en start opleiding? 
Geef hier ook globaal tijdpad voor de hele operatie/procedure, vertalen curriculum, materiaal 
naar Engels, voorlichtingsmateriaal. Wordt de wijziging voertaal gefaseerd ingevoerd? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
3.    Eventuele samenwerkingsrelaties  
Gaat het om een joint programme? Met welke nationale of internationale partners? Is er 
samenwerking binnen de VU? Als er sprake is van samenwerking met andere 
faculteiten/instellingen, hoe zijn daarbij dan de verantwoordelijkheden verdeeld? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
4.    Korte omschrijving mogelijke wijziging van de doelen en inhoud van de opleiding 
Geef hier een schets van de mogelijke verandering die wijziging van de opleidingstaal met zich 
meebrengt voor de inhoud van de opleiding: 


• Passen de doelstellingen van de opleiding nog steeds bij de missie/visie van de VU c.q. 
faculteit/instituut?  


• Welke wijzigingen in de eindtermen zijn voorzien? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
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5. Positionering van de opleiding binnen de VU, in het nationale- en in het internationale 


hoger onderwijs 
Geef een indicatie van de marktpositie van de opleiding en verbind dit aan het 
profiel en de positie van de de universiteit. Een marktverkenning en analyse 
(SWOT/kwantitatief/concurrentieanalyse) kunnen dienen als basis voor de argumentatie. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 


• In welke (inter-)nationale onderwijsmarkt opereert de opleiding; hoe ziet die eruit en 
• hoe wil de faculteit de opleiding daarin kwalitatief en kwantitatief profileren, gegeven 
• het VU instellingsprofiel, de specifieke profielthema’s en speerpunten? 
• Voor welke arbeidsmarkten leidt de opleiding op en in welke mate kunnen we voorzien 


in aldaar levende en te voorziene behoeften en leemten? 
• Hoe verhoudt de opleiding zich tot het bestaande VUopleidingenaanbod in de 


betreffende marktsector? Leidt dit tot verschuivingen in marktposities van andere VU 
opleidingen of andere universitaire activiteiten, of in de marktpositie van de universiteit 
als geheel (kannibalisme)? 


• Zijn er vergelijkbare opleidingen in Nederland en buitenland, zo ja welke, en wat zou de 
marktpositie van de opleiding zijn? 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
6. Streefdoelen en verwachte realisatie  
Geef schattingen van studentenaantallen en studentkenmerken, rendementen. Geef aan van 
welk aantal studenten wordt uitgegaan (instroom). Is er onderzoek gedaan naar verwachte 
instroom van internationale studenten? Is er onderzoek gedaan onder de Nederlandse 
doelgroep en wat vinden die daarvan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
7.  Kwalificaties staf 
Is de staf voorbereid en toegerust op het Engelstalig onderwijs geven? Is het taalniveau van de 
staf minimaal op C1 niveau, is de staf geschoold in interculturele vaardigheden? Is de staf 
bekend met het concept van de international classroom? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................... 
 
8.  Aanmelding en toelatingsprocedure 


Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding? Is afstemming geweest met het International 
Office inzake diplomawaardering/ behandeling toelating, visa en huisvesting, etc 
………………………………………………………………………………………………………...............................................
............................................................................................................................................ 
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BIJLAGE 4: STROOMSCHEMA’S 


(vanaf de volgende bladzijde) 







Faculteit onderzoekt haalbaarheid en 
wenselijkheid van nieuwe gewenste opleiding
(eventueel met uitvoeringstoets). (betrokken 
stakeholder: OKP)


Protocol nieuwe opleiding


Engelstalige 
opleiding?


onderzoeken van verwachte instroom van 
internationale studenten; voldoende 
huisvestingscapaciteit; kostenraming behandeling 
toelatingsverzoeken; niveau taalvaardigheid 
docenten op C1 niveau, etc (betrokken stakeholder: 
IO/ OKP)


ja


nee Joint (degree) programme?


ja


nee


Internationaal: apart protocol


Nationaal: 
-nieuwe samenwerking: afstemming 
met procesregie nodig
-bestaande samenwerking: 
informeren procesregie


Faculteitsbestuur neemt besluit en stuurt 
voornemen met argumentatie naar OKP
Te gebruiken documentatie:
- Startnotitie (max. 4 A4)


1 Verkennende fase


2 Beleidsmatige fase


OKP adviseert CvB en legt 
voornemen voor aan BOVU 
(minimaal benodigde tijd: 2 weken)


Voornemen wordt besproken in BOVU
(minimaal benodigde tijd: 4 weken,
afhankelijk van planning BOVU)


OKP handelt advies 
BOVU af en 
informeert FB


Negatief: terug naar verkennende 
fase


Positief: OKP bereidt definitieve 
besluitvorming CvB voor


Indien Joint (degree) programme:
-Opstellen samenwerkingsovereenkomst
-NVAO protocol joint degree
-Checklist inrichting systemen


(stakeholder: procesregie/ OKP)


OKP informeert 
relevante 
stakeholders: STOK, 
IO, C&M, SSA, 
procesregie


Bekostigde 
opleiding?


Ja: verder naar 
macrodoelmatigheidsfase


Nee: verder naar kwaliteitsfase


C&M: onderwijs 
op koers/ Vuzine


CvB Besluit


Faculteit werkt gelijktijdig uit: 
- een tijdspad
- het MD dossier (conform Beleidsregel 2014) 
-een OER


(betrokken stakeholder: OKP) 


Benodigde documentatie: 
format CDHO aanvraag ;
Format CDHO samenvatting voor website; 
Model OER;
DUO formulier.


FB biedt het CvB het 
MD dossier  aan -
schriftelijk en per 
mail met cc aan OKP


OKP legt definitief  
MD dossier voor aan 
CvB


CvB biedt de minister 
het dossier aan per 
mail + schriftelijk p/a 
CDHO


Minister vraagt advies aan CDHO 
en neemt besluit. (Besluit binnen 
8 weken; positief besluit is 10 
maanden geldig)


3 Macrodoelmatigheidfase


OKP stemt af met 
procesregie: 


procesregie met het 
onderwijsbureau







4 Kwalitatieve fase


Bij positief besluit van minister stuurt 
faculteitsbestuur zsm accreditatieverzoek met 
dossier aan CvB - per mail met cc aan OKP


Benodigde documenten:
- Beoordelingskader TNO NVAO
- Bij onderzoeksmaster: Richtlijn  
Onderderzoeksmasters NVAO


CvB legt aanvraag 
voor advies bij STOK 
(secretaris van STOK 
agendeert)


Negatief: via OKP 
terug naar FB


Advies STOK 
(benodigde tijd: max. 
3 maanden, 
afhankelijk van de 
kwaliteit van de 
aanvraag)


Accreditatieverzoek moet nog 
een keer worden behandeld 
door STOK


positief CvB neemt definitief besluit op 
basis advies STOK


Indienen 
aanvraagdossier 
TNO bij NVAO 
(Besluit binnen 6 
maanden)


Procesregie, in nauwe 
samenwerking met HO: 
voorbereiden van 
inrichting met SSA, IO, 
C&M, FCO, IT


Positief
(eventueel met 
voorwaarden)


OKP registreert CROHO in ACROHO (inschrijving 
CROHO moet binnen 10 maanden na MD besluit)


negatief


5 Operationele fase


CROHO meldt 
inschrijving nieuwe 
opleiding 


OKP informeert FB


OKP neemt opleiding 
op in VU register


OKP informeert 
Procesregie, SSA, C&M, 
IO, Hoofd 
Onderwijsbureau, Teus


C&M: voorlichting en werving: VUnet


SSA, IT/Teus: 
studielink, 
autorisaties


Procesregie en -beheer: inrichting systemen, processen, 
informatievoorziening: SAP-SLcM, 
VUnet, Syllabus+, broker, koppelingen met andere 
systemen


Indien joint (degree) program: 
-opstellen 
samenwerkingsovereenkomst


-NVAO protocol joint degree


Startmoment is posifitef (voornemen 
tot) besluit: faculteit/ C&M beginnen 
met wervingscampagne/ voorlichting  
(stakeholder: IO/ C&M )







Protocol beëindiging opleiding


Opleidingsdirecteur  
stemt af met FB, OLC, 
docenten en 
Onderwijsbureau


Afstemming OKP met FB, cc 
onderwijsbureau, over data 
einde instroom en einde 
opleiding en 
afbouwmogelijkheden voor 
studenten


FB richt beargumenteerd verzoek 
aan CvB met verzoek opleiding uit 
CROHO te verwijderen - per mail cc 
aan OKP


Uiterlijk in december met 
vermelding van: 
- datum beeindiging instroom
- datum definitief beeindigen 
opleiding


CvB neemt definitief 
besluit. Uiterlijk in 
december. 


OKP meldt aan DUO
Vóór 28 februari van het 
kalenderjaar waarna de 
inschrijving niet meer 
openstaat


OKP informeert 
procesregie, SSA en 
functioneel beheer


OKP schrapt opleiding 
uit VU register


Opleiding gaat in  ‘afbouw’ vanaf 1 september van het 
daaropvolgende studiejaar. Afhankelijk van tijdspad deze 
afbouw in OER opnemen. (betrokken stakeholder: OKP)


FB informeert studenten (betrokken 
stakeholder: C&M)


OKP informeert C&M: 
opleiding verwijderen 


van website en 
centrale 


wervingsuitingen


Protocol nieuwe afstudeerrichting


Faculteit meldt CvB 
starten van nieuwe 
afstudeerrichting


Engelstalige 
afstudeerrichting in 


Nederlandstalige 
opleiding?


nee


ja


OKP neemt op in VU 
register


OKP adviseert CvB op 
basis van interne 
toets en bereidt 


besluitvorming CvB 
voor


Protocol wijzigen Nederlandse naar Engelstalige opleiding (naamswijziging)


CvB besluit.
Uiterlijk 1 februari


OKP informeert 
relevante stakeholders: 


IO, C&M, SSA (etc) 


FB dient gemotiveerd 
verzoek in bij CvB 


(betrokken 
stakeholder: OKP/ 


IO)


OKP adviseert CvB CvB besluit. 
Uiterlijk 1 oktober


OKP registreert naam 
in CROHO


Bij registratie in 
CROHO: OKP  


informeert FB, IO, 
SSA, C&M


Opleidingsdirecteur  
stemt af met FB, OLC, 
docenten en 
Onderwijsbureau


Indien naamswijziging 
opleiding:


CvB dient verzoek in 
bij NVAO (besluit 


binnen 3 maanden)


Positief besluit NVAO





		1. Procedure starten nieuwe opleiding

		1.1 Verkennende fase

		1.2 Beleidsmatige fase: besluitvorming faculteit en CvB

		1.3 Macrodoelmatigheidsfase

		1.4 Kwalitatieve fase (accreditatie NVAO)

		1.5 Operationele fase



		2. Procedure starten nieuwe afstudeerrichting

		2.1 Starten van een nieuwe Engelstalige afstudeerrichting in bestaande NL-talige opleiding



		3. Procedure starten nieuwe opleiding of afstudeerrichting: joint programme

		3.1 Nieuwe opleiding of afstudeerrichting leidend tot Joint degree diploma (nationaal en internationaal)

		3.2 Nieuwe opleiding of afstudeerrichting leidend tot double/multiple degree diploma



		4. Procedure wijzigen Nederlandse naar Engelstalige opleiding (voertaal en/of naamswijziging)

		5. Procedure stopzetten van een opleiding

		5.1 Verloop van accreditatie

		5.1 Besluit van OCW

		5.1 Beeindiging op verzoek van het CvB



		6. Vereiste documentatie voor interne en externe besluitvorming

		6.1 notitie voornemen nieuwe opleiding (inclusief joint programmes)

		6.2 notitie voornemen nieuwe Engelstalige afstudeerrichting

		6.3 notitie voornemen wijzigen voertaal en/of naamswijziging opleiding

		6.4 Informatiedossier Macrodoelmatigheidsdossier

		6.5 Informatiedossier Toets Nieuwe Opleiding voor NVAO

		6.6 Joint Degree opleiding



		Bijlage 1: Format notitie voornemen nieuwe opleiding

		Bijlage 2: Format notitie voornemen nieuwe Engelstalige afstudeerrichting

		Bijlage 3: Format notitie wijzigen voertaal en/of naamswijziging opleiding

		Bijlage 4: Stroomschema’s

		20170407 1 stroomschema protocol nieuwe opleiding.pdf

		Page-1�



		20170407 2 stroomschema protocol nieuwe opleiding.pdf

		Page-3�



		20170217 stroomschema_2.pdf

		Page-2�








Handboek Onderwijskwaliteit Hoofdstuk Programma - Bijlagen 


 


Bijlage 4 - Koppeling van Eindtermen aan Dublin Descriptoren  


Dit voorbeeld is ontleend aan de (concept) zelfstudie van de Master Econometrie (voorjaar 2009) 
 
Mapping of Dublin Descriptors to End qualifications 
 
Dublin Descriptor Qualifications 
1. Knowledge and understanding 1, 2, 3, 5 
2. Applying knowledge and understanding 2, 3, 4, 5, 7 
3. Making judgments 3, 6, 7, 10 
4. Communication 4, 9, 10 
5. Learning skills 4, 8 
 
 
The common qualifications attained by all graduates, irrespective of possible specialization, are as 
follows: 
 
1. Students will know main defining principles, theoretical concepts, and tools in modern advanced 


micro- and macroeconomics, and possess applicable knowledge of core empirical econometric tools 
and their statistical foundations. 


2. Students possess and develop analytical skills that help them apply appropriate mathematical and 
empirical modelling tools to finding answers to pertinent social and economic problems. 


3. Graduates will have developed a feel for what makes a good and useful model and in what context to 
use it. 


4. Graduates are able to identify relevant economic issues, to formulate appropriate research questions, 
and to proceed to a plan for implementation to answer their question. 


5. Graduates are able to work with empirical economic data and know how to translate economic 
hypotheses into statistical hypotheses, and how to apply statistical testing methodology and what 
conclusions to draw.  


6. Students have developed a critical attitude to relevance and shortcomings of empirical data compared 
to theoretical requirements, and are aware of possible limitations in insights that can be gained from 
theoretical reasoning when addressing real-life issues. 


7. Graduates know how to substantially interpret economic data and to put into context, and are able to 
draw policy conclusions where appropriate. 


8. Students have the reflective skill to independently identify and fill up possible gaps in knowledge 
required to answer specific research questions, and to acquire the use of new tools where necessary 
and appropriate to breach into unknown territory. 


9. Graduates are able to work both independently and with others in teams, and are able to present their 
findings to both expert and non-expert audiences.  


10. Graduates are aware of the normative aspects of economics as a discipline, its methodological 
cornerstones, and its relation to other social sciences, humanities, and arts. 








Voorbeeld	op	basis	van:	Zelfevaluatierapport	Pedagogische	wetenschappen	2017	
	
	
2.2	Didactisch	concept		
Aansluitend	bij	de	onderwijsvisie	van	de	faculteit	wordt	in	zowel	de	bacheloropleiding	gebruik	
gemaakt	van	activerend	en	kleinschalig	onderwijs.	Die	keuze	is	gebaseerd	op	diverse	
onderwijskundige	onderzoeken	die	hebben	aangetoond	dat	naarmate	studenten	meer	
leeractiviteiten	uitvoeren	gericht	op	een	diepere	verwerking	van	leerstof,	dat	tentamen-
antwoorden,	papers	en	presentaties	oplevert	die	van	een	hogere	kwaliteit	zijn	dan	de	producten	van	
studenten	die	de	stof	louter	(herhaaldelijk)	hebben	gelezen	of	aangehoord	en	de	informatie	hebben	
gememoriseerd.	Bovendien	zorgt	kleinschalig	en	activerend	onderwijs	ervoor	dat	er	goed	
aangesloten	kan	worden	bij	de	kernwaarden	van	de	VU;	er	wordt	onder	andere	meer	ruimte	
gecreëerd	voor	persoonlijk	contact,	de	eigen	verantwoordelijkheid	van	het	leerproces	wordt	sterker	
gestimuleerd,	en	er	kan	beter	aangesloten	worden	bij	de	diversiteit	aan	manieren	waarop	studenten	
hun	eigen	leerproces	willen	vormgeven.		
	
Om	het	activerend	en	kleinschalig	onderwijs	op	een	effectieve	manier	vorm	te	geven	in	het	
bacheloronderwijs	ligt	in	de	bacheloropleiding	de	nadruk	op	de	intensivering	van	het	onderwijs.	De	
bacheloropleiding	PW	aan	de	VU	wil	zich	daarbij	profileren	met	een	activerende	didactiek	die	
beoogt	de	autonomie	van	de	studenten	te	bevorderen.	Door	middel	van	werkgroeponderwijs	dat	in	
het	curriculum	een	substantieel	en	integraal	onderdeel	uitmaakt	van	zowel	de	inhoudelijke	en	
vaardigheden-leerlijn	als	de	methoden-leerlijn	verdiepen	studenten	zich	door	middel	van	–	door	de	
jaren	heen	afnemende	–	gestuurde	voorbereiding	vanaf	het	begin	in	de	thema’s	van	het	vak	en	de	
bijbehorende	literatuur.	Hierdoor	verwachten	wij	dat	studenten	niet	alleen	beter	de	kennis	en	
vaardigheden	zullen	beheersen,	maar	ook	dat	zij	de	vakken	met	toegenomen	enthousiasme	zullen	
volgen	en	beter	begrijpen	waarom	deze	relevant	zijn	voor	hun	ontwikkeling	tot	professioneel	
pedagoog.		
	
In	de	eerste	twee	bachelorjaren	wordt	voor	de	inhoudelijke	vakken	een	één	hoorcollege	en	twee	
werkgroepen	per	wee	gegeven.	Tijdens	het	wekelijkse,	twee	uur	durende	hoorcollege	wordt	door	
senior	docenten	de	grote	lijnen	van	de	stof	behandeld,	naast	verdieping	en	toelichting	van	
theorieën.	Daarnaast	volgen	de	studenten	iedere	week	twee	werkgroepen	van	twee	uur,	waarbij	
studenten	met	elkaar	en	onder	begeleiding	van	een	tutor	actief	met	de	leerstof	en	de	toepassing	
daarvan	aan	de	slag	gaan.	Ook	in	het	derde	bachelorjaar	is	sprake	van	intensivering	van	contacturen	
en	activering	van	studenten;	naast	de	twee	hoorcolleges	per	week	per	vak	is	er	een	wekelijkse	
werkgroep	van	twee	uur	per	vak,	waarbij	de	studenten	wederom	gezamenlijk	en	onder	begeleiding	
van	een	lid	van	de	staf	actief	werken	aan	hun	eigen	leerproces	en	dat	van	hun	medestudenten.	De	
leidraad	voor	de	inrichting	van	het	bacheloronderwijs	is	dat	de	intensiteit	van	de	begeleiding	van	de	
studenten	gedurende	de	studie	afneemt.	Concreet	betekent	dit	dat	na	meer	intensieve	begeleiding	
in	het	eerste	jaar,	er	in	de	daaropvolgende	studiejaren	een	steeds	groter	beroep	wordt	gedaan	op	
het	eigen	initiatief	van	de	studenten.		
	








Handboek Onderwijskwaliteit Hoofdstuk Programma - Bijlagen 


Bijlage 1 - Voorbeelden van opleidingsvisies   


De Bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie beoogt een hoogwaardig en breed programma aan 


te bieden dat opleidt tot een breed georiënteerde econoom die (i) in staat is tot een verantwoorde 


beroepsuitoefening in een economisch georiënteerd beroepsprofiel en (ii) met succes kan instromen in 


nationale en internationale MSc programma’s Economie en/of Bedrijfskunde (Economics and Business). 


Een combinatie van praktische op de beroepspraktijk gerichte en wetenschappelijke vaardigheden staat 


centraal in de opleiding.  Met name in de eerste twee jaar zal de student opgeleid worden tot een allround 


academisch econoom die kennis heeft genomen van basisinzichten uit zowel de algemene- als de 


bedrijfseconomie. In het derde jaar zal een verdieping in een of twee deelgebieden van de discipline 


plaatsvinden. 


 


Opleidingsvisie van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen: De student het algemene 


vermogen bij te brengen om vragen en problemen in de pedagogische praktijk te herkennen en daarop 


goed gefundeerde wetenschappelijk doordachte antwoorden te formuleren. Dat vermogen vereist zowel 


kennis van en inzicht in pedagogische theorieen, benaderingswijzen en vormen van pedagogisch 


onderzoek, als vaardigheden in kritisch argumenteren en het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek. 


Door dat vermogen tot ontwikkeling te brengen, wordt de student voorbereid op een functie op de 


arbeidsmarkt op bachelorniveau, of op het volgen van een masteropleiding op het gebied van de 


Pedagogische wetenschappen. 








MINORENBELEID VU 
Vastgesteld in het OPDO van 11 mei 2015 


Definitie van een minor aan de VU 
VU breed is afgesproken wat we onder een minor verstaan en wat niet. In de communicatie richting 
studenten en op het diplomasupplement wordt alleen gesproken over een minor als deze voldoet aan de 
volgende eisen:  


1. Omvang van de minor is 30 EC 
2. Waarbij maximaal 6 EC op 100-niveau en minimaal 12 EC op 300-niveau.  


Organisatie van een minor aan de VU 
1. Een minor wordt bij voorkeur aangeboden in semester 1 van het derde bachelorjaar, tenzij er een 


goede reden is om dat niet te doen. 
2. Algemene ingangseis voor een minor is dat minstens 90 EC door de student zijn behaald van 


zijn/haar eigen bacheloropleiding.  
3. De minor is uitermate geschikt voor exchange onderwijs en wordt daarom bij voorkeur 


aangeboden in het Engels, tenzij er een goede reden is om dat niet te doen.  
4. Een minor wordt alleen gegeven indien er voldoende studenten zijn om kostendekkend te zijn 


(norm: 25 studenten). Als een minor niet doorgaat worden studenten tijdig en goed door de 
faculteit geïnformeerd over de mogelijkheden, alternatieven en (eventuele) consequenties. 


Kwaliteitseisen voor een minor aan de VU 
Naast de algemene definitie van een minor aan de VU, gelden de volgende kwaliteitseisen voor minoren 
aan de VU.  


We beschouwen de minor als mini-curriculum en stellen daaraan de volgende eisen:  


1. Doelstelling en eindtermen zijn op minorniveau geformuleerd (wat kan en weet de student na het 
volgen van deze minor). 


2. Een minor bestaat uit een geheel van thematisch samenhangede vakken (bouwstenen kunnen 
bestaande cursussen zijn). 


3. Elke minor heeft een doordachte en samenhangende opbouw (kennis en vaardigheden). 
4. Er is een goede balans in werk- en toetsvormen, afgestemd op de doelstellingen. 
5. Typering van de minor (mono, multi, inter, transdisciplinair, zie ook hieronder). 
6. Er is nagedacht over de doelen van de minor in relatie tot de doelgroep (voor welke studenten 


interessant en waarom, zie ook hieronder, hoe wordt er omgegaan met cohortvorming, 
samenhang binnen de groep). 


7. Eventuele aanvullende ingangseisen zijn geformuleerd. 
8. Naast de afzonderlijke vakken, wordt ook de minor als geheel geëvalueerd. De resultaten van de 


evaluatie worden via reguliere kwaliteitszorgsysteem binnen de faculteit besproken en verder 
behandeld.  


 
Ad. 5 Voor de typering van de minoren sluit een eerdere advies van de STOK uit mei 2014: 
“Wat verstaan wordt onder mono- en multidisciplinair is duidelijk, waarbij aangetekend wordt dat een 
multidisciplinaire minor niet gelijk is aan een interfacultaire minor. Ook binnen een faculteit kan een 
multidisciplinaire minor worden aangeboden. Een interdisciplinaire minor lijkt op een multidisciplinaire 







minor maar waar laatstgenoemde een thema/onderwerp vanuit verschillende disciplines benadert, worden 
binnen een interdisciplinaire minor de verschillende disciplines gecombineerd om zo tot een ander beeld 
van dan wel een andere visie op een thema/onderwerp te krijgen. Een transdisciplinaire minor kan duiden 
op de overtreffende trap van een interdisciplinaire minor, maar hier wordt bedoeld een minor waarbij 
inzichten van buitenaf (‘de praktijk’) onderdeel zijn van de minor.” 
 
Ad 6. De doelgroep voor de minor hangt samen met het doel van de minor, daarbij kan aan de volgende 
doelen gedacht worden: verbreding, verdieping, aansluiting op arbeidsmarkt, internationalisering, 
aansluiting op entreetermen van master buiten het eigen vakgebied.  


a) Verbreding – interessant voor studenten van binnen en/of buiten de eigen opleiding die zich 
willen verbreden. Als er geen extra voorkennis eisen zijn, kan dit een universiteitsminor betreffen 
(verder door de STOK te beoordelen volgens de geldende kaders). Verbreding kan vanuit de 
inhoud worden vormgegeven, maar bijvoorbeeld ook vanuit het arbeidsmarktperspectief, denk 
bijvoorbeeld aan management skills.  


b) Verdieping  –  interessant voor studenten die verdieping zoeken op hun major; doelgroep zijn 
studenten van de eigen major.  Aan verdiepende minoren zou de faculteit duidelijke 
voorkenniseisen moeten stellen, bijvoorbeeld het volgen van een bijbehorende major.  


c) Aansluiting op de arbeidsmarkt – interessant voor studenten om hun arbeidsmarktwaarde te 
verbeteren. Uitstroomprofielen voor dergelijke minoren zouden kunnen zijn:  


- educatieve minoren  
- minoren gericht op beleid-, management- en/of  organisatie skills 
- minoren gericht op (wetenschaps)communicatie.  


d) Aansluiting op entreetermen master buiten eigen vakgebied – interessant voor studenten om een  
bepaalde master (buiten het directe vakgebied) in te kunnen; eindtermen uit de minor sluiten aan 
bij entreetermen van een andere (buiten het eigen vakgebied) master (schakelminoren). Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling dat minoren niet voorbereiden op de “eigen” (voorheen 
doorstroom)master. De profileringsruimte en minoren zijn juist ingebouwd om keuzevrijheid te 
faciliteren. Echter met de afschaffing van de doorstroommaster en ingegeven door de recente 
workshops over het masterbeleid, kunnen studenten door het volgen van minoren wel "wissels" 
inbouwen, om te voldoen aan de ingangseisen van een masteropleiding buiten het (directe) 
vakgebied van de bacheloropleiding.  
 


Het minorportfolio van de VU en het afgeleide facultaire minorportfolio 
De VU werkt aan haar minorportfolio langs de 4 profileringsthema’s, te weten Governance for Society; 
Human Health & Life Sciences; Connected World; en Science for Sustainability. Conform het advies 
over de aansturing van de uitvoering van het IP zal een profielcommissie het totale minorenportfolio 
(universitaire en facultaire minoren) binnen het thema in beschouwing nemen en eventuele lacunes of 
overlappen constateren en aanbevelingen geven ten aanzien van het minorportfolio.   


Er zijn verschillende filters denkbaar om de minor te positioneren: 
a. Positionering binnen 1 van de 4 profileringsthema’s van de VU (inhoudelijke positionering) 
b. Fundamenteel: binnen het eigen domein – verdiepend 


Toegepast: kan binnen of buiten het eigen domein 
Maatschappelijk: vanuit een maatschappelijke vraag  


c. Vanuit het perspectief van de toelatingseisen: 







Voor iedereen: universiteitsminor 
Voorkenniseis major: gewone facultaire minor 


d. Typering van de minor in termen van mono, multi, inter, transdisciplinair 
e. Vanuit de doelgroep (internationale studenten, aansluiting op arbeidsmarkt verbeteren, geeft 


toegang tot master, etc) 
 
Op deze manier versterken we het opleidingsportfolio van de VU door een meer geprofileerd 
minorportfolio.  
 
Geadviseerd wordt dat faculteiten in relatie tot de profielcommissie met de gegeven handreikingen hun 
minorportfolio in kaart brengen en hier een facultaire visie op ontwikkelen en zo nodig of wenselijk 
herijken.  
 


  







Bijlage 1: Invoeringsbesluit Keuzeruimte 


Versie  november 2012 


1. Iedere bacheloropleiding aan de VU kent een keuzeruimte van 30 EC, met uitzondering van de 
opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde en Notarieel Recht vanwege de vereisten van het civiel effect. 


2. De programmering van de keuzeruimte is voor alle bacheloropleidingen het 1e semester van het 3e 
jaar. De keuzeruimte wordt uiterlijk per academisch jaar 2013 – 2014 gerealiseerd in de betreffende 
opleidingen. 


3. Studenten kunnen de keuzeruimte invullen met een minor (een samenhangend pakket van 
keuzevakken), extra (keuze)vakken van de opleiding, stage, buitenland-ervaring etc. 


4. Voor invulling van de keuzeruimte is vooraf toestemming van de Examencommissie nodig, tenzij de 
student een universiteitsminor wil volgen of een facultaire minor die voor de betreffende opleiding door 
het Faculteitsbestuur is opgenomen in de OER en studiegids. 


5. Een met succes gevolgde minor wordt opgenomen in het diplomasupplement, tenzij het een minor met 
civiel effect is die op het getuigschrift wordt vermeld. 


6. De keuzeruimte wordt conform bovenstaande neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling die door 
het Faculteitsbestuur wordt vastgesteld. Dit is opgenomen in het model OER. 


7. De aanbiedende faculteit is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, kwaliteit en niveau van de 
minor. Is er meer dan één aanbieder, dan zal een van hen als penvoerder optreden en verantwoordelijk 
zijn voor de minor. 


8. De STOK bewaakt, complementair aan de penvoerende faculteit, het niveau en de kwaliteit van de 
universiteitsminoren. De universiteitsminor heeft een omvang van 30 EC. Als algemene ingangseis geldt 
dat tenminste 90 EC door student is behaald van zijn/haar eigen bacheloropleiding. Voor het niveau van 
de minor geldt: maximaal 6 EC op 100-niveau en minimaal 12 EC op 300-niveau. De 
universiteitsminoren worden getoetst aan het kader dat de STOK specifiek voor dit doel opstelde (zie 
bijlage). Kern van de STOK beoordeling is: a) vooraf vaststellen dat de minor voldoende kwaliteit en 
niveau heeft om te rechtvaardigen dat deze 30 


EC deel kunnen uitmaken van elke wo-bacheloropleiding en b) jaarlijks de evaluatieverslagen van de 
universiteitsminoren bestuderen en de bevindingen rapporteren aan de verantwoordelijke faculteit. Op 
basis van de oordelen van de STOK wordt een instellingsbrede lijst van aldus gecertificeerde 
universiteitsminoren opgesteld. 


9. Het totale instellingsbrede aanbod van minoren zal zo bestaan uit gecertificeerde universiteitsminoren 
(VU-studenten hebben geen toestemming van de eigen examencommissie nodig) en facultaire minoren 
(studenten dienen vooraf bij de eigen examencommissie te vragen of de minor deel kan zijn van zijn/haar 
beoogde bachelorgraad, 


tenzij het Faculteitsbestuur een minor reeds voor de betreffende opleiding heeft aangewezen). 


Dit totale aanbod wordt geplaatst op de VU-website en herkenbaar binnen het Nieuw SIS met daarbij de 
regelgeving voor toelating, aanmelding en registratie van de resultaten. 


10. Studenten moeten tijdig en goed door de faculteit worden geïnformeerd over de mogelijkheden en 
(eventuele) consequenties van de minorkeuze in de keuzeruimte. 







11. Iedere faculteit biedt ten minste één universiteitsminor aan gericht op studenten van buiten de faculteit 
uiterlijk met ingang van 2013 - 2014. 


12. Een minor wordt alleen daadwerkelijk gegeven indien er voldoende studenten zijn om kostendekkend 
te zijn. (NB. Uitwerking volgt uiterlijk december 2012 en wordt dan in deze regeling opgenomen). Indien 
een minor geen doorgang zal vinden wordt de studenten tijdig de mogelijkheid geboden om voor een 
andere minor te kiezen. 


13. De minor wordt in de regel in het Engels aangeboden ter bevordering van de 
internationaliseringsdoelstellingen van de VU en de Engelse taalvaardigheid van studenten. 


  







Bijlage 2: Toetsingskader universiteitsminoren 


1 Naam Minor:Faculteit:(noem evt  
samenwerkingsverband) 


 
 
 
 


   
2 Verantwoordelijk faculteitsbestuur  
2a Verantwoordelijke examencommissie(dus 


bij samenwerkingsverband niet meer dan 
één) 


 
 
 


2b Adviserende opleidingscommissie 
(dus bij samenwerkingsverband niet meer 
dan één) 


 
 
 


2c Contactpersoon 
(niet meer dan één) 


 
 
 


   
3 Typering en doelstelling van de minor als geheel 
3a Korte omschrijving van de doelstelling van 


de minor. Wat kan en weet een student na 
het volgen van deze minor?  


 
 
 
 


3b Typering van de universiteitsminor:  mono-
/multi-/inter-/transdisciplinair 
 


 
 
 
 


   
4 Schematisch overzicht : beschrijving waaruit consistentie van vorm en inhoud en de wo-orientatie van 


het geheel blijkt 
studieonderdelen doelstellingen (leerdoelen 


per studieonderdeel) 
toetsvormen Dublin 


Descriptoren* 
Niveau** Gedeeld/


Apart*** 
 
 
 
 


     


 
 
 
 


     


 
 
 
 


     


 
 
 
 


     


 
 
 
 


     


* Op het realiseren van welke DD of DD’s is dit studieonderdeel gericht? 
**Voor het niveau van de minor geldt: maximaal 6 EC op 100-niveau en minimaal 12 EC op 300-niveau 







*** Wordt het studieonderdeel uitsluitend aan minor-studenten gegeven (apart) of gedeeld aan minor- en eigen studenten 
tegelijk? 


5 Doelgroep, ingangseisen en taal 
5a Per definitie is de doelgroep:  


alle VU bachelorstudenten.  
Hier wordt - indien van toepassing - 
gevraagd om specifieke doelgroepen 
(voor welke studenten is het 
interessant en waarom?) 


 
 
 
 
 
 
 


5b Als ingangseis geldt in het algemeen: 
tenminste 90 EC behaald van 
zijn/haar eigen bacheloropleiding. 
Hier wordt – indien van toepassing – 
gevraagd om eventuele extra 
ingangseisen 


 
 
 
 
 
 


5c Onderwijstaal Engels of Nederlands? 
Bij voorkeur wordt de minor in het 
Engels onderwezen, beargumenteren 
indien hier van afgeweken wordt.  
 


 


   
6 Kwaliteitszorg 
6a Hoe is de kwaliteitszorg van de minor 


geregeld? (Beschrijf de PCDA-cyclus 
van de minor) 


 
 
 
 
 
 


6b Wat zijn de streefdoelen (qua 
studentenaantallen, qua rendement, 
qua ervaren kwaliteit) 


 
 
 
 
 
 


6c Wie checkt de realisatie van de 
streefdoelen, waar is rapportage te 
vinden?  
(Zie ook formulier Resultaten en 
Evaluatie; vraag 7 en 8) 


 
 
 
 
 
 


 


 


    Resultaten en Evaluatie 
 


 NB. Onderdelen 7 en 8 hoeven pas ingevuld te worden wanneer de minor tenminste eenmaal aangeboden 
is 
 


7 Resultaten 







7a Aantal studenten met behaalde 
resultaten (uitdraai rapportage uit 
SAP/SLM). Hoeveel studenten 
hebben deelgenomen aan de minor, 
hoeveel hebben de minor afgerond? 
Hoeveel studenten van buiten de VU 
hebben deelgenomen? 


 
 
 
 
 


7b Volgens plan faculteit beschikbare 
cursus- en/of programma-
evaluatieresultaten 


 
 
 
 
 


   
8 Evaluatie 
8a Analyse met verbetervoorstellen  


 
 
 
 


8b Doorgevoerde verbetervoorstellen: 
wat is het effect geweest en 
eventuele bijstelling van 
streefdoelen   
 


 
 
 
 
 


 


Toelichting werkwijze: 


- De STOK gaat na of gevraagde informatie aanwezig is; 
- De STOK beoordeelt de centrale lijst en de minor studiegids; 
- Eens per jaar (voorjaar) worden minorevaluatie-verslagen opgevraagd en beoordeeld. De faculteiten 


leveren de gegevens en het ingevulde formulier Resultaten en Evaluatie voor 1 mei in bij de STOK; 
- Eventueel commentaar van de STOK wordt aan de verantwoordelijke faculteit doorgegeven die 


geacht wordt het STOK commentaar als expliciet aandachtspunt in de evaluatie mee te nemen en door 
te geven aan adviserende opleidingscommissie en/of de verantwoordelijke examencommissie; 


- Voor een nieuwe universiteitsminor geldt dat de STOK jaarlijks per uiterlijk 1 januari over de 
stukken dient te beschikken.  
De stukken kunnen per e-mail worden toegezonden aan de secretaris van de STOK: Jikke Bekker, 
j.w.bekker@vu.nl 


- Maximaal aantal pagina’s bij een nieuwe minor: 2 (vraag 1 t/m 6) en bij een bestaande 4 (vraag 1 t/m 
8). 


 


 



mailto:j.w.bekker@vu.nl
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To: Directors of Studies, Programme Committee, Examination Board 
From: Student & Educational Affairs/Education and Quality Assurance, contact: Floor Elsenburg 
dd: May 2018 
Re:  Revised format for programme annual reports, including annual report of the Examination  


Board and Programme Committee 
 
Please find attached the definitive format for the programme annual report and the annual report of 
the Examination Board and Programme Committee for the year 2017-2018. 
 
Explanatory notes for the authors (DoS, PC, EB) 
• The primary purpose of the annual report is to stimulate improvement. This means looking back 


and evaluating which of the intended actions and (results) agreements have been achieved 
(check) and outlining points for improvement and how they are to be addressed. This represents 
the completion of the plan-do-check-act quality cycle (act). In reality, the proposed measures in 
the annual report make up the annual plan for the programme. 


• The report looks back upon the academic year that ended in September and is based on the most 
recent data available at the time of writing. The annual plan follows the programme annual 
report and looks forward to the academic year that has already begun.  


• The reports of the programme, the Programme Committee and the Examination Board are 
(largely) written in parallel and good communication between the different parties is therefore 
indispensable. 


• The report is intended for internal use. It is intended to provide useful guidance for the Director 
of Studies. In addition, it is intended as an accountability document and as input for discussions 
with the Faculty Board, which in turn uses the information to (re)direct the faculty annual plan. 
The report should therefore not be written for external purposes/parties as a description of 
developments over the past year. This should also mean that the length of the report is limited.  


• The annual report is drafted by the Director of Studies responsible for the programme. Input can 
be provided by teaching staff and other staff. The annual report of the Programme Committee is 
drafted by the Programme Committee, and the annual report of the Examination Board is 
drafted by the Examination Board.  


 
Advice 
• When writing the annual reports, it can help to compile a running draft of current business as 


soon as they come to the fore. This spreads the workload somewhat, as the basic outline of the 
report will already have been drafted over the course of the academic year. It is also easier to 
write about matters while they are still fresh in the memory. 


• When it comes to the self-evaluation report (formerly known as the critical reflection), the 
programme annual reports are an important source of information (in addition to the previous 
assessment and the mid-term review). The standards have now been included in the format as 
follows: 
o standard 1: Ch2 (vision, final attainment levels) 
o standard 2: Ch2 (curriculum, policy), Ch3 (connection to competences of incoming students), Ch4 


(potential obstacles to progress), Ch5 (skilled teaching staff), Programme Committee annual report 
o standard 3: Ch6, Examination Board annual report 
o standard 4: Ch3 (relevant characteristics of outgoing students), Ch4 (alumni)  
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1. Summary / message to the Faculty Board 
To be completed after the rest of the report to avoid duplication. 


1.1. Which points does the Director of Studies wish to discuss with the portfolio holder for 
education? Please provide a reference to the relevant section. 


1.2. What does the Director of Studies regard as the most important developments and 
achievements in the programme over the course of the past year? Please provide a 
reference to the relevant section. 


1.3. Is it possible to identify any (structural) problems that could undermine the quality of the 
programme? Please provide a reference to the relevant section. 


2. Vision and curriculum 
2.1. Vision 
Give a short (max ½ A4) outline of the programme’s vision of the (quality of) the programme and 
how this corresponds with the vision and profile of the faculty. Also indicate who has been 
involved in establishing this vision and whether it is widely supported within the programme. 
This point can be taken from the programme annual report from the previous year or from a 
critical self-reflection if nothing has changed.  
 
2.2. Policy 


2.2.1. Were objectives formulated for 2017-2018 that relate to changes in policy and/or the 
curriculum? For example: changes in final attainment levels, changes to the curriculum, 
internationalization, anchoring research in education, cooperation with other 
institutions? If so, which? To be taken from previous programme annual report / plan.  


2.2.2. Also indicate whether these goals have been achieved. 
2.2.3. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these 


below. 
  
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   


3. Incoming students, progress, outgoing students  
3.1. Were objectives set in 2017-2018 regarding incoming students, progress, and outgoing 


students? If so, which? To be taken from previous programme annual report / plan.  
3.2. Also indicate whether these goals have been achieved. Use the quantitative data from the 


programme factsheet, the data regarding the recommendation on continuation of studies 
and the relevant attributes of outgoing students (grade distribution between courses, grade 
distribution for final assignments, relations between grades and specializations, where do 
graduates end up). Plus data on the connection of the degree programme to the 
competences of incoming students (information, matching, excellence, student guidance). 


3.3. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these below. 
  
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   


4. Evaluations 
4.1. Student evaluations 


4.1.1. Were objectives set for 2017-2018 regarding student evaluations? If so, which? To be 
taken from previous programme annual report / plan.  
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4.1.2. Also indicate whether these goals have been achieved. Use the quantitative data from 
the course evaluations, curriculum evaluations, the National Student Survey and any 
other forms of student evaluation used by the programme (e.g. panel discussions). 


4.1.3. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these 
below. 


  
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   


 
4.2. Alumni 


4.2.1. Were objectives set for 2017-2018 regarding the performance of graduates in 
professional practice or a follow-up programme? If so, which? To be taken from 
previous programme annual report / plan.  


4.2.2. Also indicate whether these goals have been achieved. Use quantitative data from the 
NAE, the Alumni Monitor and qualitative input of the Workfield Advisory Board. 


4.2.3. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these 
below. 


  
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


4.3. Cooperation with the Programme Committee. Was cooperation with the PC satisfactory this 
year? Are there reasons to make changes to the consultation procedures? Did the PC 
provide recommendations for the DoS? Were these followed up? If so, how? Are there any 
points from the PC’s annual report that the programme will take action on? (see annual 
report of the PC). 


5. Teaching staff 
5.1. Were objectives set for 2017-2018 regarding teaching staff? If so, which? To be taken from 


previous programme annual report / plan. 
5.2. Also indicate whether these goals have been achieved. Use quantitative data regarding 


professionalization among teaching staff (UTQ, STQ, Educational Leadership), information 
regarding training for teaching staff, annual performance appraisal interviews with teaching 
staff and the role of teaching in them, work load among teaching staff. 


5.3. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these below. 
  
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   


6. Assessment  
6.1. Were objectives set regarding assessment by the programme (not by the Examination 


Board) for 2017-2018? For example: changes in assessment policy/assessment plan, manner 
of working with assessment files/course files, coordination among/training for teaching 
staff, procedure regarding finalization and assessment forms. If so, which? To be taken from 
previous programme annual report / plan.  
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6.2. Also indicate whether these goals have been achieved. Use data in the MIVU report on 
examination results.  


6.3. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these below. 
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


6.4. Cooperation with Examination Board. Was cooperation with the EB satisfactory this year? Is 
there reason to make changes to the consultation procedures? Did the EB provide 
recommendations for the DoS? Were these followed up? If so, how? Are there any points 
from the annual report of the EB that the programme will take action on? (see annual report 
of the EB). 


7. Quality Assessment of programme 
7.1. Assessment and accreditation 


7.1.1. What is the current situation regarding the measures formulated following the previous 
assessment? 


7.1.2. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these 
below. 


 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


7.2. Mid-term reviews 
7.2.1. What is the current situation regarding the measures formulated following the last 


mid-term review? 
7.2.2. Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these 


below. 
 


Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   


8. Educational facilities 
 


8.1. To what extent did the (ICT) facilities meet the needs and wishes of the programme? 
8.2. Are there points of attention in other facilities and/or support from the organization? Is 


there reason to take matters to the faculty level? 
8.3. Cooperation with the educational office. Did the cooperation with the education office go to 


satisfaction this year?  


9. Annual Plan 2018-2019 
9.1. Indicate all 2018-2019 objectives below (copy and paste the individual tables from each 


section). 
9.2. Are there any additional new ambitions for 2018-2019? 
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10. Risks  
What potential risks are there for the programme? A risk is defined as the possible occurrence of an 
unwanted and unplanned event in the future, the consequences of which represent a full or partial 
threat to achieving the objectives. At this point it should be emphasized that taking risks should not 
simply be seen as something negative that is to be avoided wherever possible. After all, taking risks is 
part and parcel of making and implementing policy. However, it is necessary to think about possible 
consequences beforehand, so that a considered decision can be taken. The reason for identifying 
risks is to avoid, prevent or reduce risks, so that ideally the programme will not be adversely affected 
by unexpected consequences in achieving its goals and objectives. In this regard, a distinction is 
made between internal risks (within the sphere of influence of the programme) and external risks 
(outside the direct sphere of influence of the programme). For further information on and examples 
of potential risks, see the ‘living document’ entitled Risk Management in Education (Appendix to Ch5 
of the Manual for Quality Assurance of Teaching and Learning). 
 
Risks  Concise description of the risk  
Risk category Internal or external risk (within or beyond the control of the programme) 
Risk priority Low-Middle-High 
Development  Is it a new risk, or an existing one? If existing: has it increased / remained 


unchanged / decreased / disappeared?  
Measures  Brief description of the measures taken by the programme to reduce the 


probability of the occurrence of the undesirable event  
Own assessment  The measures taken are sufficient / insufficient  


The remaining risk is acceptable / not yet acceptable  
Person 
responsible 


Name the person(s) ultimately responsible 


11. Appendices 
1. Programme factsheet (pdf from DED) 
2. Table of examination results (from MIVU) 
3. Details regarding recommendation on continuation of studies 


 Explanatory notes relating to the appendices 
• The factsheets will be presented in pdf format in the Digital Educational Dossier (DED) on 5 


October (see https://digitaalonderwijsdossier.login.vu.nl/). These factsheets are added to the 
programme annual report as an appendix. The numbers may be reflected upon in various places 
within the format:  


o Section 3.2 on incoming students, progress and outgoing students at faculty and 
programme level, according to different definitions (full cohort, KPI and assessment). The 
various definitions are explained in the factsheets (last page).  


o Section 4.1.2 about the National Student Survey 
• For section 6.2, the Examination Results reports report is available (see folder/category: 


MIVU/teaching/qualityassurance/programmeannualreports). As the relationship between 
module and programme cannot be clearly represented, no pdf document of this has been 
generated.  


• With effect from 1 September, MIVU contains several reports that give an impression of the 
numbers:  


o Factsheets (these will be converted to PDF and presented in DED after 1 October). 
o Programme annual reports - Examination results (+ for module set) 
o Programme annual report - exchange students 



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-755063-16

https://digitaalonderwijsdossier.login.vu.nl/
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Each of these reports includes a manual with precise definitions and explanations for the report (in 
the case of factsheets, the explanation is in the report). 
• The data on the recommendation on continuation of studies must be generated by the faculty 


itself. 
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Format for Annual Report of the Examination Board 
 
Functions of Annual Report of the Examination Board according to this format: 
- report on the activities of the Examination Board (for its own purposes and for the Faculty Board) 
- input for improving the quality of education 
- information for mid-term review and assessment of a programme 
 
The annual report is drafted for each programme; this may take the form of a partial report.  
 
Annual Report of the Examination Board <Programme> <faculty> <year> 


1. Examination Board: composition, scope and functioning .............................................................. 2 


2. Assessment policy and quality assurance  ...................................................................................... 2 


3. Important agenda items and changes of position .......................................................................... 3 


4. Recommendations on Academic and Examination Regulations ..................................................... 3 


5. Academic misconduct ..................................................................................................................... 3 


6. Review of formulated points for attention, problems and how they are to be tackled ................. 3 


7. Overview of appeals ........................................................................................................................ 4 


8. Overview of complaints and requests ............................................................................................ 4 


9. Annual plan of the Examination Board ........................................................................................... 4 
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1. Examination Board: composition, scope and functioning  
 
1.1. Composition of board Who are the members, for which programme(s), which internal and 
external experts, terms of office, have they completed training for Examination Boards; was the 
Examination Board heard by FB when appointing a new member? (= legal obligation). 
 
1.2. Subcommittees - where applicable –  
Have subcommittees been set up? Do the members of the Examination Board also serve on other 
committees, for example on the Admissions Committee or BSA Committee? 
 
1.3. Meetings topics include: was a schedule of meetings drawn up and published in advance or ad 
hoc; attendance list for meetings, what is the response to the presence of advisory 
members/members of management? 
 


Is there reason to change the composition or scope for 2018-2019 or to formulate points for 
improvement? If so, please indicate these below. 


 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


2. Assessment policy and quality assurance 
2.1 Quality assurance for examinations and final assignments 
See also Ch6 from the programme annual report.  
2.1a Vision and objectives  
Describe how the quality of examinations is assured through the assessment policy and quality 
assurance. Please focus on advance quality assurance, whether teaching staff members submit 
preliminary drafts of exams to a colleague for quality assessment and whether and how the 
Examination Board oversees this (checks), and the quality assurance of the assessment of final 
assignments (e.g. assessment forms and the use of a second assessor for theses, reports on research 
placements).  
Also focus on retrospective quality assurance, which assessments are looked at and what the criteria 
are. Additionally, consider both substantive criteria and quantitative targets/indicators relating to 
assessment, such as assessment data, pass rates, grade distribution. 
This point can be taken from the programme annual report from the previous year if nothing has 
changed.  
2.1b Results  
Indicate whether the objectives under 2.1.a have been achieved. Describe the realization of advance 
quality assurance and retrospective quality assurance; are examinations, final assignments and 
examinations assessed according to the guidelines provided? And what is the primary conclusion? 
Provide a clear list of which tests were reviewed in the past year. Illustrate the reliability of the 
multiple-choice tests in the form of a table.  
2.1c Measures  
Is there reason to formulate new goals for 2018-2019? If so, please indicate these below. 
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 
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2.1d Cooperation with programme management / Faculty Board 
Was cooperation with the Director of Studies/Faculty Board satisfactory this year? Are there reasons 
to make changes to the consultation procedures? Did the EB provide recommendations for the DoS? 
Were these followed up? If so, how? 
 
2.2 Designation of and information for examiners  
2.2.a Procedure for designating and informing examiners (not every member of teaching staff is 
automatically an examiner) 
Describe the procedure used for designating examiners. This point can be taken from the programme 
annual report from the previous year if nothing has changed.  
2.2.b Announcing results and information for examiners 
Describe the procedure followed in the past year. When and who were designated as examiners, give 
an overview in an appendix. 
2.2.c Measures 
Is there reason to change the designation of and information for examiners for 2018-2019 or to 
formulate points for improvement? If so, please indicate these below. 
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 
2.3 Changes in the rules and guidelines 
Which changes to the rules and guidelines have been made in the past year (including assessment 
criteria)? Substantiate where possible. Are any foreseen for next year? (include substantiation). 
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   


3. Important agenda items and changes of position  
As evidenced by new guidelines, including substantiation, for example. Only include this section if 
relevant for the past year.  


4. Recommendations on Academic and Examination Regulations 
Under this point, briefly summarize the recommendations provided on the Academic and 
Examination Regulations, and indicate whether the recommendation was followed or not.  


5. Academic misconduct 
Indicate which measures have been taken to prevent academic misconduct and how the Examination 
Board monitors compliance with these measures. This point can be taken from the programme 
annual report from the previous year if nothing has changed. 


6. Review of formulated points for attention, problems and how they are to be tackled  
Describe the current situation in relation to the objectives, action and points for improvement from 
the previous year's annual report.  
Have other problems been identified during the course of the year and what action has been taken? 
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Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


7. Overview of appeals 
Provide a summary of Appendix 1 (overview of appeals), if possible linked to objectives relating to 
the number / type / handling times for appeals. Provide a reflection on these and identify objectives, 
action or points for improvement in the table.  
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


8. Overview of complaints and requests  
Provide a summary of Appendix 2 (overview of complaints and requests), if possible linked to 
objectives relating to the number / type / handling times for complaints. Provide a reflection on 
these and identify objectives, action or points for improvement in the table.  
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
  


9. Examination Board Annual Plan 
Show all 2018-2019 objectives below (copy and paste the individual tables from each section). Are 
there any additional new plans for 2018-2019? For example: which observations does the 
Examination Board want to share with the Director of Studies for the coming year?  


Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 
Appendix 1 Summary of appeals (show numbers in table form) 
Below is a summary of the appeals that the Examination Board is involved in through the 
Examination Appeals Board 
a. subject of appeal:  
- admission (university admissions test (colloquium doctum), gaps in prior education, admission to 
the Master’s programme) 
- binding recommendation on continuation of studies 
- exemption 
- academic misconduct 
- applications for individually-tailored programme 
- other disputes regarding decisions of examiners or Examination Board 
b. outcome 
c. numbers 
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d. handling times 
 
Appendix 2 Summary of complaints and requests (show numbers in table form) 
(categories, decisions, numbers (aggregated))  
a. Subjects such as 
- quality of tests 
- implementation 
- etc 
b. outcome (which cases have been closed by the chair? Have any cases been dealt with officially?) 
c. numbers 
d. handling times 
 
Appendix 3 Overview of examiners
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Format for Annual Report of the Programme Committee 
 
Functions of Annual Report of the Programme Committee according to this format: 
- report on the activities of the Programme Committee (for its own purposes and for the Director of 
Studies) 
- input for improving the quality of education 
- information for mid-term review and assessment of a programme 
 


Annual Report of the Programme Committee <Programme> <faculty> <year> 


1. Programme Committee: composition, scope and functioning ....................................................... 7 


2. Recommendations ........................................................................................................................... 7 


3. Evaluation of the functioning of the Programme Committee and annual plan for coming year .. 10 
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1. Programme Committee: composition, scope and functioning  
 


1.1. Composition of the committee  
(Number of teaching staff members, number of student members, chairperson, secretary, 
permanent observers, invited experts, for which (group of) programme(s), term of office; in 
accordance with regulations? 
 
1.2. Subcommittees - where applicable –  
Have subcommittees been set up? Also describe the composition and a brief reflection on their 
functioning. 
 
1.3. Schedule of meetings and agenda items  
Indicate whether the meeting schedule was drafted in advance and announced to the FB. Is this 
published on the faculty website?; attendance list for meetings, what is the response to the 
presence of advisory members/members of management? 
 
Date of meeting with or without 


representative of 
management (Director 
of Studies / FB) 


Points on agenda (summary) 


  - 


- 


- 


   


   


 
1.4 Recruitment of members and communication 
How were the committee members recruited? How is contact maintained with students, teaching 
staff, scientists and managers, and with the field of education in society?  


 
Is there reason to change the composition, subcommittees, meetings and recruitment for 2018-2019 
or to formulate points for improvement? If so, please indicate these below. 


 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 


2. Recommendations 
The legal duties of the Programme Committee are described in the Higher Education and Research 
Act: 
 
Article 9.18. Programme Committees  
1. A Programme Committee is convened for each degree programme or group of programmes. The 
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committee’s duty is to advise on promoting and safeguarding the quality of the degree programme. 
The Programme Committee is also: 
a. entitled to approve the Academic and Examination Regulations, as referred to in Article 7.13, with 
the exception of those areas mentioned in the second paragraph under a, f, h-u and x, and with the 
exception of the requirements referred to in the Articles 7.28, fourth and fifth paragraphs, and 
7.30b, second paragraph;  
b. responsible for conducting an annual evaluation of the way in which the Academic and 
Examination Regulations are implemented; 
c. entitled to present advice in respect of the Academic and Examination Regulations referred to in 
Article 7.13, with the exception of those areas in relation to which the committee is entitled to grant 
approval on the basis of (a); and 
d. responsible for making recommendations to the programme management, as referred to Article 
9.17, first paragraph, and to the dean, either on its own initiative or on request, on all matters 
relating to teaching in the degree programme in question. The committee forwards the advice and 
proposals referred to under d to the Faculty Council for information purposes.  
2. Article 9.35, preamble and sections b, c and d, shall apply to the advice referred to in the first 
paragraph mutatis mutandis.  
3. If the committee makes a proposal as referred to in paragraph 1, subsection d, to the programme 
management or the dean, the management or the dean shall respond within two months of 
receiving the proposal.  
4. Article 9.31, paragraphs 3 to 8, shall apply to the Programme Committee mutatis mutandis. After 
consultations between the programme management or the dean and the Faculty Council, a method 
for determining the composition of the Programme Committee that is other than election may be 
set out in the faculty regulations. Each year, it shall be decided whether it is desirable to adopt a 
different form of appointment.  
5. The Programme Committee is authorized to invite the programme management or the dean at 
least twice a year to discuss the proposed policy on the basis of the agenda it has drawn up.  
6. If a faculty includes only one programme, the faculty regulations may provide that the powers and 
duties of the Programme Committee are exercised by the Faculty Council, referred to in Article 9.37. 
 
Provide an overview of the opinions issued by the education Programme Committee and the results 
of these.  
 
2.1 Opinion regarding the Academic and Examination Regulations (AER) for the coming year  
Date of opinion  


Summary of opinion  


Response of Director 
of Studies/FB 


 


Focus points for the 
coming year 


 


 
2.2 Assessment of method of implementation of the AER in relation to current AER  
How did the implementation of the teaching programme go? For example: check whether all the 
final attainment levels are achieved in the programme, the coherence between courses, the 
academic skills of the students, the distribution of the study load across semesters and years, the 
structures and provisions in the programme of study for gifted students or those who have fallen 
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behind, the announcement of exam results, the provision of information to students about the 
curriculum, whether student guidance is provided, whether the admission requirements are applied.  
 
<this can be one recommendation or several recommendations throughout the year. Copy 
additional blocks if necessary> 
Date of 
recommendation 


 


Summary of 
recommendation 


 


Response of Director 
of Studies/FB 


 


Focus points for the 
coming year 


 


 
2.3 Assessment of the student evaluations 
See also Ch4 from the programme annual report.  
Results: provide a summary of the main results for each course and the intended solution. Put this in 
a table with the response from the FB (recommendation followed?) and possibly focus points for 
coming year.  
 
Course Main results Solution(s) Response of Director of 


Studies/FB  
Focus points for the coming 
year 


     


     


 
Reflection: Reflect on the evaluation process and possible points for improvement for next year.  
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 


   
   
 
2.4 Additional recommendations  
The Director of Studies or Faculty Board asked the Programme Committee to issue a 
recommendation on the following subjects. Below you will find an overview of the 
recommendations issued, the results of this and any focus points for the coming year.  
 
<this can be one recommendation or several recommendations throughout the year. Copy 
additional blocks if necessary> 
<Name of recommendation> 
Date of 
recommendation 
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Summary of 
recommendation 


 


Response of Director 
of Studies/FB 


 


Focus points for the 
coming year 


 


 
In addition, the Programme Committee issued the following recommendations to the Director of 
Studies or the Faculty Board on its own initiative.  
<this can be one recommendation or several recommendations throughout the year. Copy 
additional blocks if necessary> 
 
<Name of recommendation> 
Date of 
recommendation 


 


Summary of 
recommendation 


 


Response of Director 
of Studies/FB 


 


Focus points for the 
coming year 


 


 


3. Evaluation of the functioning of the Programme Committee and annual plan for the coming year 
3.1 Review of points for attention formulated, problems and how they are to be tackled  
<Describe the current situation in relation to the objectives, action and points for improvement from 
the previous year's annual report. Have other problems been identified during the course of the year 
and what action has been taken?> 
<Reflect briefly on the implementation of the annual plan, the working method and the results 
achieved by the Programme Committee.> 
< Cooperation with Director of Studies. Was cooperation with the Director of Studies satisfactory 
this year? Are there reasons to make changes to the consultation procedures?  
 
3.2 Annual Plan 2018-2019 
Show all 2018-2019 objectives below (copy and paste the individual tables from each section). Are 
there any additional new plans for 2018-2019? 
For example: which observations does the Programme Committee want to share with the Director of 
Studies in the coming year? What are the top three priorities for the coming year? 
 
Objective / Action / Point for 
Improvement 


To be achieved by when By whom 
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Handboek Onderwijskwaliteit Hoofdstuk Programma - Bijlagen 


Bijlage 7 - Het formuleren van leerdoelen 


 


Goed geformuleerde leerdoelen bevatten minimaal twee componenten: een inhoudscomponent (dit geeft 


aan waarover de student iets moet leren) en een gedragscomponent (dit geeft expliciet aan wat de 


student met de inhoud moet kunnen doen). Daarnaast kan een leerdoel een conditiecomponent bevatten 


(deze component geeft aan onder welke condities het gedrag van de student getoond mag of moet 


worden, bijvoorbeeld 'met gebruikmaking van het handboek' of 'aan de hand van een eigen voorbeeld').  


Als het gaat om leerdoelen die betrekking hebben op vaardigheden, dan is een valkuil dat in de 


leerdoelen vaak werkwoorden als kennen, weten en inzien worden gebruikt. Deze werkwoorden drukken 


niet waarneembaar gedrag uit; het is niet te zien dat iemand iets kent, weet of inziet. Leerdoelen met 


dergelijke werkwoorden zijn dan ook niet toetsbaar. Een truc om deze valkuil te vermijden is om de 


formulering van een leerdoel te laten beginnen met 'De lerende kan....' Als hierachter niet-waarneembaar 


gedrag (werkwoord) gezet wordt, dan klopt de zin niet. Voorbeelden van werkwoorden die waarneembaar 


gedrag uitdrukken (en dus bruikbaar zijn bij de formulering van leerdoelen): opsommen, uitleggen, 


opschrijven, benoemen, etc. 
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Table	  3:	  relation	  between	  learning	  outcomes,	  tuition	  forms	  and	  assessment	  types	  
Intended	  learning	  outcomes	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	  


	  
14	   15	   16	   17	   18	   	   	  


Dublin	  descriptors	   K	  &	  U	   A	  K	  &	  U	   M	  J	   	   C	   L	  S	   	   	  
Courses	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Tuition	  form	   Assessment	  type	  
Obligatory	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Research	  Methodology	  in	  Musculoskeletal	  
Physiotherapy	  I	  


x	   x	   	   x	   x	   	   	   	   x	   x	   	   x	   x	   x	   x	   	   	   x	   L,	  P	   K,	  PR	  


Research	  Methodology	  in	  Musculoskeletal	  
Physiotherapy	  II	  


x	   x	   	   x	   x	   	   	   	   x	   x	   	   x	   x	   x	   x	   	   	   x	   L,	  P	   K,	  PR	  


Measuring	  Movement	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	   L,	  P	   K,	  PR	  
Physiotherapy	  Organization	  and	  Practice	   x	   	   	   x	   	   	   x	   x	   x	   x	   	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   	   L,	  WG	   PatR,	  As	  
Mechanical	  Analysis	  of	  Human	  Movement	   	   x	   x	   	   x	   x	   	   	   x	   	   x	   x	   x	   	   	   	   	   	   L,	  P	   K,	  As,	  Pres	  
Translational	  Research	   	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   	   x	   	   L	   BC,	  Pres	  
Writing	  a	  Research	  Proposal	   	   	   	   	   x	   	   	   x	   x	   	   	   x	   	   x	   	   x	   	   x	   L,	  WG	   Res	  Prop	  
Master	  Research	  Project	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   	   Ma	  Res	  Rep,	  Pres	  
Optional	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Histology	   x	   x	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L,	  P	   K,	  PR	  
Imaging	   x	   x	   x	   	   x	   x	   	   	   x	   	   	   	   	   x	   	   	   	   x	   L,	  P	   K,	  PR	  
3D	  kinematics	   x	   x	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L,	  P,	  WG	   K,	  PR	  
Electromyography	   x	   x	   	   x	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L,	  P	   K	  
	  
Dublin	  descriptor	  	   	   	   	   Tuition	  form	   	   Assessment	  type	  
K	  &	  U	   =	  Knowledge	  and	  understanding	   	   L	   =	  Lectures	   K	   	   =	  Knowledge	  assessment	  	  
A	  K	  &	  U	   =	  Applying	  knowledge	  and	  understanding	   WG	  	   =	  Workgroups	   PR	   	   =	  Practical	  report	  
M	  J	  	   =	  Making	  judgements	   	   	   P	   =	  Practicals	   PatR	   	   =	  Patient	  report	  
C	   =	  Communication	  	   	   	   	   	   	   As	   	   =	  Assignment	  	  
LS	   =	  Learning	  skills	  	   	   	   	   	   	   	   Pres	   	   =	  Presentation	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   BC	  	   	   =	  Business	  case	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   RP	   	   =	  Research	  proposal	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ma	  Res	  Rep	   =	  Master	  Research	  report	   	   	   	   	   	   	  
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Bijlage 6 - Descriptoren van de niveaus in het Europees Kwalificatie Kader (EKK)1 


 


 Kennis 


In de context van EKK 
wordt kennis als 
theoretische kennis en/of 
feitenkennis beschreven. 


Vaardigheden 


In de context van EKK 
worden vaardigheden als 
cognitief (betreffende 
logisch, intuïtief en 
creatief denken) en 
praktisch (betreffende 
handigheid en toepassing 
van methodes, 
materialen, hulpmiddelen 
en instrumenten) 
beschreven. 


 


Competentie 


In de context van EKK 
wordt competentie in 
termen van 
verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid 
beschreven. 


Niveau 6 (BA) Gevorderde kennis van 
een werk- of 
studiegebied, die een 
kritisch inzicht in 
theorieën en beginselen 
impliceert. 


 


Gevorderde 
vaardigheden, waarbij 
blijk wordt gegeven van 
absoluut vakmanschap en 
innovatief vermogen om 
complexe en 
onvoorspelbare 
problemen in een 
gespecialiseerd werk- of 
studiegebied op te lossen. 


 


Managen van complexe 
technische of 
beroepsactiviteiten of –
projecten; de 
verantwoordelijkheid op 
zich nemen om in 
onvoorspelbare werk- of 
studiecontexten 
beslissingen te nemen. 


De verantwoordelijkheid 
op zich nemen om de 
professionele ontwikkeling 
van personen en groepen 
te managen. 


 
Niveau 7 (MA) Bijzonder 


gespecialiseerde kennis, 
die ten dele zeer 
geavanceerd is op een 
werk- of studiegebied, 
als basis voor originele 
ideeën en/of onderzoek. 


Kritisch bewustzijn van 
kennisproblemen op een 
vakgebied en op het 
raakvlak tussen 
verschillende 
vakgebieden. 


Gespecialiseerde 
vaardigheden in 
probleemoplossing, die op 
het gebied van onderzoek 
en/of innovatie vereist om 
nieuwe kennis en 
procedures te ontwikkelen 
en kennis uit verschillende 
vakgebieden te 
integreren. 


Managen en 
transformeren van 
complexe en 
onvoorspelbare werk- of 
studiecontexten die 
nieuwe strategische 
benaderingen vereisen. 


De verantwoordelijkheid 
op zich nemen om bij de 
dragen tot professionele 
kennis en manieren van 
werken en/of om 
strategische prestaties van 
teams kritisch te bekijken. 


 


                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture 







