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1 INLEIDING 

Aan een opleiding ligt een visie ten grondslag waartoe en op welke manier men studenten wil 
opleiden. Het onderwijsprogramma vormt in essentie het middel waarmee men dit doel wil bereiken. 
De inhoud en vorm van het programma bepalen wat een student leert en hoe hij/zij dat leert. 

Het behouden van een overzicht over de samenhang in en de kwaliteit van het gehele programma 
is geen sinecure, vooral omdat docenten meestal slechts betrokken zijn bij één of enkele cursussen 
van een programma. Zij richten zich vooral op hun eigen onderwijs en hebben voor afstemming 
op de overige programma-onderdelen ondersteuning nodig van collega-docenten, medewerkers van 
het onderwijsbureau, facultaire onderwijscoördinatoren e.d. 

Naast het inhoudelijke belang van een goed onderwijsprogramma, speelt de opbouw en de 
samenhang ervan ook een belangrijke rol bij de studievoortgang van studenten1. De aansluiting van 
vakken op elkaar en op de voorkennis van studenten, planning van de studiebelasting en de 
(her)tentamens, onderwijsvormen die studenten meer of minder motiveren tot studeren enzovoort, 
zijn aspecten van het onderwijsprogramma die evident effect hebben op de studievoortgang. 

Vanwege de grote betekenis van een kwalitatief goed programma vormt dit een belangrijk 
onderdeel binnen het accreditatiestelsel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). 
Bij de accreditatie van een opleiding kijkt men naar het niveau van het programma, maar vooral ook 
naar de manier waarop het programma opgebouwd is. 

Blijkens ingediende accreditatie-aanvragen en uit de ervaringen van de stuurgroep 
onderwijskwaliteit (STOK; beoordeelt aanvragen voor nieuwe opleidingen aan de VU) en de  afdeling 
Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie (OKP) van Student- en Onderwijszaken (SOZ) 
(ondersteunt opleidingen bij het schrijven van Zelfevaluatierapporten en aanvragen voor nieuwe 
opleidingen) is het kennelijk vaak lastig om de opbouw van het programma duidelijk te beschrijven 
volgens de NVAO-criteria. De volgende knelpunten worden ervaren: 

• de betekenis van verschillende termen uit het NVAO-kader is vaak niet helder (zoals eindtermen,
didactisch concept, leerdoelen);

• het is lastig om de relatie tussen de verschillende termen uit het NVAO-kader te leggen (zoals de
relatie tussen doelstellingen-eindtermen-leerdoelen);

• de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het programma zijn vaak niet duidelijk en
het toezicht hierop is niet altijd goed geregeld.

Dit hoofdstuk uit het Handboek Onderwijskwaliteit tracht faculteiten meer houvast te bieden door 
te beschrijven hoe het programma opgebouwd dient te zijn en ieders taken en 
verantwoordelijkheden op dit gebied aan te geven. In het hoofdstuk wordt nauw aangesloten bij de 
Onderwijsvisie van de VU en bij standaard 1 ('doelstellingen') en standaard 2 ('programma') van het 

1 Zie voor  een  overzicht  van  onderzoek  naar  factoren  die  invloed  hebben  op  studierendement  de  Checklist Rendement  
Hoger  Onderwijs  van  het  Interfacultair  Centrum  voor  Lerarenopleiding,  Onderwijsontwikkeling  en Nascholing (ICLON), 
Leiden. http://www.studiesuccesho.nl/2011/11/20/checklist-concept/ 
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accreditatiekader van de NVAO. Het hoofdstuk heeft een praktische insteek, zodat men er 
daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. 

2 DOELSTELLING, BETROKKENEN EN TAKEN 

Dit hoofdstuk geeft informatie over de manier waarop een adequaat onderwijsprogramma ingericht 
zou moeten zijn. Daarnaast geeft het aan op welke manier het programma beschreven moet worden 
om aan de richtlijnen van het NVAO-kader te voldoen. 

Naast het NVAO-kader spelen de binnen de VU geldende afspraken een rol in dit hoofdstuk zoals 
verwoord in de Bachelor- en Masterrichtlijn van de VU, zie VUnet. 

Tenslotte wordt aangegeven wie betrokken zijn bij het programma en wat ieders taken en 
verantwoordelijkheden zijn, en hoe men de kwaliteitszorg rond het programma, dat wil zeggen 
het toezicht op de uitvoering van taken, zou kunnen regelen. 

2.1 OPBOUW PROGRAMMA 

Volgens de richtlijnen van het NVAO accreditatiekader (versie 2018) dient een programma te 
voldoen aan de volgende kwaliteitseisen. 

DE OPLEIDINGSVISIE 

De NVAO verwacht een opleidingsvisie (of opleidingsdoelstelling) die kort weergeeft waar de 
opleiding voor staat en wat voor soort studenten men wil afleveren. De opleidingsvisie drukt dus uit 
waartoe men studenten wil opleiden in relatie tot een bepaalde maatschappelijke vraag of behoefte 
aan hoger opgeleiden met specifieke expertise op bepaalde gebieden. Het is voor de kwaliteit van het 
onderwijs en voor de public relations belangrijk dat een dergelijke visie wordt uitgewerkt. Niet alleen 
als vertrekpunt voor de onderwijsontwikkeling, maar ook als ‘opleidingsfilosofie’ die voor interne 
samenhang zorgt vanuit de vraag: waar staan we als docenten voor? Wat kun je als student straks met 
de opleiding? In die zin is een in consensus gewortelde opleidingsvisie het fundament onder de 
opleiding. In bijlage 1 staan voorbeelden van een opleidingsvisie. Ook de vertaling van de VU-brede 
Onderwijsvisie naar de praktijk, zoals uitgewerkt  in de geconcretiseerde Onderwijsvisie VU kan bij het 
uitwerken van de opleidingsvisie een goede leidraad bieden.  

De VU-brede Onderwijsvisie en samenhang met opleidingsvisie 

De Onderwijsvisie van de VU sluit aan op het Instellingsplan Vrije Universiteit 2015-2020, zie:  
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/uitgelicht/onderwijsvisie/publicaties/index.asp 

De onderwijsvisie van de VU sluit aan op haar academische cultuur die wordt gekarakteriseerd door 
drie kernwaarden: persoonlijk, open en verantwoordelijk.  

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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De kernwaarden van de VU komen in het onderwijs tot uiting in de inhoud van het curriculum, in de 
wijze waarop wordt onderwezen en in de relatie van de docenten met de studenten en andere 
stakeholders van de VU.  

Persoonlijk: een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend.   

Goed en waardevol onderwijs begint en eindigt bij de docenten. De VU is trots op haar inspirerende 
docentencorps, en heeft oog voor de persoonlijke ontwikkeling van elke docent. 

De VU koestert de gedachte dat in iedere student een talent schuilt, en is trots op de bijdrage die ze 
levert aan de ontdekking en ontwikkeling van dit individuele talent. Studenten zijn uniek en 
waardevol, en krijgen binnen de universiteit de mogelijkheid tot volle ontplooiing. De student wordt 
gehoord, gezien en gekend. Mentoren of tutoren spelen een belangrijke rol in het bacheloronderwijs. 
Door middel van kleinschalige onderwijsvormen, zoals practica en werkgroepen, krijgt de 
persoonlijke noot een plaats in de begeleiding van studenten.  

De VU is een community of learners, waarin docenten, onderzoekers en studenten elkaar 
tegenkomen in het formuleren van en reflecteren op gemeenschappelijke vragen. Studenten worden 
actief in het onderwijs ingezet middels peer review en andere vormen van feedback. Er wordt 
uitgegaan van de unieke inbreng van iedere student. 

Waar mogelijk wordt de waarde van persoonlijke achtergrond en ervaring van studenten en 
docenten in het onderwijs ingebracht, waarmee het onderwijs een directe link krijgt met 
vraagstukken die binnen de samenleving leven. Onderwijs is veelal interactief en stimuleert een 
voortdurende academische dialoog bij de studenten onderling en tussen studenten en docenten. De 
persoonlijke onderzoeksinteresse en -ervaring van de docenten wordt zo veel mogelijk in het 
onderwijs ingebracht.  

Door het creëren van een positive learning culture binnen de VU wordt leren een dagelijkse 
gewoonte. Studenten worden gemotiveerd om te blijven reflecteren op hun eigen ontwikkeling, en 
fouten maken wordt gewaardeerd en gezien als opstap naar de ontwikkeling van zelfkritische 
academici. Kritisch denken is een belangrijke kernwaarde van de academische kern. Studenten 
worden gemotiveerd om zelfstandig te denken, kritisch te blijven en informatie op waarheid te 
toetsen.  

Open: met open vizier naar de samenleving kijken en open staan voor diversiteit in disciplines, 
nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen.   

De VU is een inspirerende ontmoetingsplaats waar met onderling respect wordt gewerkt aan 
verbinding tussen disciplines, culturen, religies, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de 
samenleving. Confrontatie van verschillen leidt tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte en 
helderheid, tot wetenschappelijke excellentie.   

De VU stimuleert een leven lang leren. De academische gemeenschap van de VU kenmerkt zich door 
grote verscheidenheid qua achtergrond, etniciteit, vooropleiding, fase in de loopbaan, 
levensbeschouwing, politieke overtuiging en leer- en levensstijl. We omarmen deze diversiteit als 
vast element en beschouwen dit als meerwaarde binnen de onderwijscultuur. We zijn inclusief en 
de kracht van diversiteit ligt hierin dat deze rijke verscheidenheid niet latent en onbesproken blijft, 



Handboek Onderwijskwaliteit Programma 

Versie 2019  6 

maar juist zowel in het onderwijs als in het buiten-curriculaire academische leven expliciet wordt 
uitgedaagd. Een heterogene academische gemeenschap brengt veel verschillende gezichtspunten in 
de collegezaal, wat een verrijking voor het academisch discours betekent.  

Diversiteit is meer dan culturele, maatschappelijke en intellectuele variatie. Verschillende 
wetenschapsdisciplines hebben een eigen kijk op hetzelfde maatschappelijke probleem, en op 
potentiële oplossingen voor dat probleem. Docenten richten het onderwijs zo in dat studenten 
leren om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te belichten. De student wordt zich ervan 
bewust dat veel complexe vraagstukken niet unidimensioneel kunnen worden opgelost. 
Vraagstukken en problemen worden benaderd door multidisciplinair te werken. Daarbij is het - 
vanzelfsprekend - van belang dat de student zich eerst in de eigen discipline heeft verdiept. 

De VU richt zich niet alleen op academische excellentie. Ze ziet het als haar taak, uitdaging en 
verantwoordelijkheid al haar studenten tot studiesucces te leiden. 

Verantwoordelijk: betrokken bij mens, opleiding, maatschappij en de wereld. 

In de verbinding tussen universiteit en samenleving speelt naast de docent, ook de student een 
belangrijke rol. Het onderwijs dat de VU aanbiedt, stimuleert studenten zich betrokken bij elkaar, 
de opleiding, de samenleving en de wereld op te stellen, en dit in hun verdere loopbaan uit te 
dragen. Enerzijds worden studenten aangezet om positie te nemen in de wereld en open naar de 
ander en naar het andere te zijn. Anderzijds doet de VU een beroep op het 
verantwoordelijkheidsgevoel dat reeds leeft binnen de studentengemeenschap.   

Het onderwijs en onderzoek op de VU is gericht op het bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen. Wat die problemen zijn en voor wie ze een probleem zijn, is open 
voor debat. De VU stimuleert docenten en studenten hier een eigen positie en verantwoordelijkheid 
in te nemen, zonder een open houding naar andere ideeën en perspectieven te verliezen.   

Onderwijs wordt zo veel mogelijk verzorgd in interactieve werkvormen, met dilemma-gestuurd 
onderwijs of zelfsturend leren als mogelijke invulling. Door het gebruik van real-life cases, dilemma’s 
uit de samenleving en het betrekken van stakeholders - zoals de publieke sector, het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties - wordt onderwijs relevant en waardevol. Hierbij wordt intensief 
contact gezocht met de Amsterdamse regio, het werkveld en alumni.  

Complexe maatschappelijke problemen vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Daarbij 
is van belang dat niet naar een unieke oplossing wordt toegewerkt, maar dat de verschillende 
waarden inzichtelijk worden die onder de betrokkenen leven. De student wordt gestimuleerd een 
eigen positie in te nemen. Zo worden studenten gevormd tot reflexieve, kritische en geëngageerde 
academische professionals, die hun weg kunnen vinden in de complexe, globaliserende, diverse en 
steeds sneller veranderende wereld.   

Op de VU verwachten we dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen en niet alleen naar de VU 
komen om het product onderwijs te consumeren. Het opleidingsmanagement en de docenten zijn 
verantwoordelijk voor kwalitatief goede en studeerbare academische opleidingen, de student is 
vervolgens verantwoordelijk voor de eigen studieloopbaan en studiesucces. Gedurende de 
studieloopbaan neemt de sturing vanuit de opleiding steeds verder af. Studenten zijn actief in de 
feedback en toetsing, en er wordt veel gebruik gemaakt van peer assessment.  
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In Community Service Learning (CSL) activiteiten zetten studenten hun kennis en vaardigheden in 
voor de samenleving en leren daarvan. CSL is waardevol voor studenten omdat het een effectieve 
en actieve leermethode is. Via CSL komen studenten bovendien direct in contact met 
maatschappelijke ontwikkelingen die uitdagende vragen oproepen. Studenten ervaren hoe hun inzet 
een maatschappelijke impact heeft en hoe ze persoonlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen. CSL 
versterkt bovendien de aansluiting met de arbeidsmarkt.  

Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) heeft de VU-brede Onderwijsvisie verder uitgewerkt in 
een geconcretiseerde visie, zie VUnet. 

De LEARN! Academy VU en de afdeling OKP leveren ondersteuning bij het ontwikkelen van scenario's 
voor onderwijsvormen en facultaire beleidsontwikkeling ten aanzien van de onderwijsvisie en de 
opleidingsvisie. 

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
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 DE INHOUD VAN HET PROGRAMMA 

Eindtermen/leerresultaten 
Het inhoudelijke deel van de opleidingsvisie wordt verder uitgewerkt in de eindtermen (synoniem 
voor eindkwalificaties, de NVAO gebruikt in het nieuwste kader het begrip ‘leerresultaten’). Het zijn 
meer in detail de eindkwalificaties die iedere afgestudeerde van de opleiding moet bezitten. In de 
eindtermen ligt vast op welke gebieden en op welk niveau een student na afronding van de opleiding 
inhoudelijke kennis bezit, maar ook over welke vaardigheden hij moet beschikken, met welke 
methoden en technieken hij bekend is en op welk niveau hij onderzoek moet kunnen opzetten, 
uitvoeren en presenteren. Indien zaken als kunnen samenwerken van groot belang zijn in de 
opleiding, moet men ze ook opnemen in de eindtermen. De eindtermen zijn gedefinieerd op 
programmaniveau, niet op jaar- of vakniveau. Als vuistregel kan men aanhouden dat er tussen de 
7 en 15 eindtermen zouden moeten zijn. 

Bij het schrijven van een Zelfevaluatierapport (ZER) voor een opleidingsaccreditatie of een aanvraag 
voor een nieuwe opleiding (TNO), vraagt de NVAO van een opleiding om duidelijk te maken dat het 
programma (dat wil zeggen, het geheel aan programmaonderdelen waaruit de opleiding bestaat) een 
adequate concretisering is van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 
Een manier om dit weer te geven is in een ‘(toets)programma-matrix’. Dit is een kruisjesschema, 
waarin van de verschillende programma-onderdelen wordt aangegeven aan welke eindtermen ze een 
belangrijke bijdrage leveren (zie bijlage 2 voor voorbeelden van de  matrix). 

Eindtermen en Dublin Descriptoren 
De Dublin Descriptoren zijn tot stand gekomen als onderdeel van het zogenaamde Bologna-proces. 
Met deze naam wordt het proces aangeduid dat in Europees verband wordt ondernomen om te 
komen tot één  ‘European Higher  Education Area”  (EHEA)22.    Het  doel  is  te  komen  tot  een 
transparant hoger onderwijs aanbod dat studentenmobiliteit en erkenning van elkaars graden en 
diploma’s faciliteert. Stapsgewijs worden verschillende elementen ontwikkeld en ingevoerd. Het 
bekende acroniem ECTS is een voorbeeld van een in dit kader ontwikkeld instrument: studiepunten 
uitgedrukt in EC (European Credit) zijn via dit TS (Transfer System) met elkaar vergelijkbaar en dus 
overdraagbaar geworden. 

In de EHEA worden verschillende niveaus van onderwijs onderscheiden. De drie hoofdniveaus (‘cycle’ 
is de term die daarvoor gebruikt wordt) komen overeen met de hoogste drie die in het daarna 
ontworpen EQF33  (European Quality Framework for lifelong learning) onderscheiden worden. Het 
EQF beschrijft in acht niveaus de leerresultaten (learning outcomes) die horen bij het hele bereik van 
onderwijs: 

2 zie voor meer informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 
3 zie voor meer informatie: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf 

https://onderwijs.vlaanderen.be/
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EQF HIGHER EDUCATION 
FRAMEWORK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 Bachelor – first cycle 

7 Master – second cycle 

8 Doctorate – third cycle 

van basisschool niveau tot en met de wetenschappelijke promotie. De niveaus zes, zeven en acht 
horen tot het hoger onderwijs bereik en beschrijven de resultaten van onderwijs op resp. bachelor, 
master- en doctoraat niveau. In bijlage 5 worden niveau  6  (BA)  en  7  (MA)  beschreven. 

De Dublin Descriptoren zijn ook in EHEA-verband ontwikkeld en beschrijven het generieke niveau van 
de leerresultaten die horen bij een afgeronde bachelor- en masteropleiding. De Dublin descriptoren 
beschrijven de leerresultaten op vijf dimensies: Kennis en Inzicht, Toepassen van kennis en inzicht, 
Oordeelsvorming, Communicatie en Leervaardigheden. 

Tabel 1: Niveaus EQF en Higher education framework in relatie 

De Dublin Descriptoren zoals ze ook bij de accreditatie gebruikt worden zijn opgenomen in bijlage 3. 
In het accreditatiekader vraagt de NVAO van opleidingen aannemelijk te maken dat het eindniveau 
van de opleiding overeenkomt met het generieke niveau beschreven door de Dublin Descriptoren4. 
Concreet kan men dit laten zien door op elk van de vijf dimensies van de Dublin Descriptor te laten 
zien welke eindterm(en) of eindkwalificatie(s) van de opleiding ermee overeenkomen. Hiermee toont 
de opleiding aan dat studenten worden opgeleid tot het vereiste niveau voor een bachelor- of 
mastergraad. 

In bijlage 4 is een voorbeeld opgenomen van een manier waarop de eindtermen gekoppeld kunnen 
worden aan de Dublin Descriptoren. 

4 In  het  Europese  ‘Tuning-project’ wordt gewerkt  aan inhoudelijke invulling  van de Dublin Descriptoren 
voor verschillende vakgebieden. Zie voor meer informatie: http://www.unideusto.org/tuningeu/ 
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Leerdoelen 
Het meest concrete niveau waarop men de inhoud van het programma dient te beschrijven zijn de 
leerdoelen van de verschillende vakken. Voor ieder vak worden meerdere leerdoelen geformuleerd. 
Men kan onderscheid maken tussen generieke leerdoelen en specifieke (vakinhoudelijke) leerdoelen. 
Generieke leerdoelen corresponderen met algemene gedragskenmerken van alle academici (in 
communicatief, cognitief, ethisch opzicht e.d.). Ook die leerdoelen moeten in het programma terug te 
vinden zijn. Een leerdoel is een gedetailleerde uitwerking van één van de eindtermen. Dat hoeft 
niet in de vorm van aparte vakken (zoals Academische Vaardigheden modules), het kan ook in en 
door het Vakinhoudelijke onderwijs. 

De leerdoelen van een vak kunnen bij verschillende eindtermen passen. In bijlage 2 zijn twee 
voorbeelden opgenomen hoe de eindtermen gekoppeld zijn aan programma-onderdelen, 
werkvormen en toetsvormen en in het tweede voorbeeld ook op het niveau van het leerdoel. In 
bijlage 6  wordt beschreven hoe men op een juiste manier leerdoelen formuleert. 

Samenhang 
Binnen het programma zit uiteraard een niveauverschil tussen bijvoorbeeld de leerdoelen van een 
eerstejaarsvak en de leerdoelen van een derdejaarsvak. Vakken horen voort te borduren op de 
behaalde leerdoelen uit voorgaande modules. Op deze manier ontstaat een opbouwende lijn in het 
programma, waardoor aan het einde van een opleiding alle eindtermen behaald zijn. 

De NVAO vraagt van opleidingen om aan te tonen dat studenten een samenhangend 
studieprogramma volgen door te laten zien dat het programma zorgvuldig is opgebouwd, het moet 
een duidelijke en doordachte structuur hebben, de verschillende onderwerpen en thema’s die aan de 
orde komen moeten op elkaar zijn afgestemd, en de opleiding dient te zorgen voor een adequate 
combinatie van verbreding en verdieping . 

De samenhang in het programma kan aangetoond worden met leerlijnen. De leerlijnen beschrijven 
een logische opbouw en aaneenschakeling van opleidingsonderdelen:  welke onderwerpen, 
begrippen of vaardigheden moeten achtereenvolgens worden geleerd in de opeenvolgende jaren van 
de opleiding. Er is vaak sprake van een opklimmende moeilijkheidsgraad en een opbouw die loopt 
van eenvoudige naar complexe vaardigheden.  Leerlijnen  bieden  inzicht  in  een  stapsgewijze 
aanpak  van  de  studiestof, waarmee voorkomen kan worden dat er te veel herhaling optreedt, of dat 
er te grote sprongen ontstaan waardoor studenten de stof niet meer begrijpen of ze geen verbanden 
kunnen leggen. 

De mate van samenhang in het programma kan onderzocht worden met behulp van een 
curriculumanalyse. Daarbij kan onder andere gekeken worden naar de programma-opbouw, de 
aansluiting tussen cursussen en de overlap tussen cursussen. De afdeling Onderwijsbeleid, 
Kwaliteitszorg en Procesregie (OKP)  van SOZ  kan hierbij ondersteuning bieden. 

Een voorbeeld van een methode voor curriculumanalyse, op grond van leerlijnen, is de meetlat 
vaardigheden die binnen de faculteit der Letteren is ontwikkeld. In bijlage 8 wordt deze meetlat 
weergegeven.  De  meetlat  geeft  voor  elk  van  de  Dublin  Descriptoren  aan  welke  verschillende 
vaardigheden daarbinnen aan bod komen. Bij elke vaardigheid is een omschrijving gegeven van drie 
opeenvolgende niveaus, die tezamen een leerlijn vormen. Zo vormen schriftelijk presenteren, 

https://vunet.login.vu.nl/themes/pages/standaard.aspx?cid=tcm%3a164-335402-16
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mondeling presenteren en debatvaardigheden drie afzonderlijke leerlijnen binnen de Dublin 
Descriptor communicatie. De curriculumanalyse met deze meetlat voorziet er in dat er van elk vak 
binnen de opleiding gescoord wordt of en op welk niveau (1, 2 of 3) een bepaalde vaardigheid aan 
bod komt. Men kan vervolgens in een overzicht van alle opeenvolgende vakken zien of de gescoorde 
vaardigheden regelmatig aan bod komen in het programma en of de niveau-opbouw goed is 
gedurende het programma, met andere woorden of binnen het programma sprake is van doorlopende 
leerlijnen. 

Toetsing 
De toetsing dient in lijn te zijn met de geformuleerde leerdoelen en de gekozen onderwijsvormen 
(‘constructive alignment’). Het relatieve gewicht van de leerdoelen wordt weerspiegeld in de toetsing. 
De leerdoelen van de vakken worden op adequate wijze getoetst, zodat gegarandeerd kan worden 
dat iedere student daadwerkelijk aan de eindtermen voldoet bij afronding van de opleiding. 
Daarnaast is het van belang dat de toetsvormen goed aansluiten bij de werkvormen in het 
programma. Een onderbouwing van deze relatie wordt vastgelegd in een Toetsplan van een 
opleiding en wordt ook gevraagd te beschrijven in de ZER voor accreditatie.  

Wanneer men activerend onderwijs geeft (didactisch concept), waarbij men ernaar streeft de 
studenten tal van vaardigheden aan te leren (eindtermen/leerdoelen), ligt het niet voor de hand om 
voornamelijk multiple-choice tentamens af te nemen. De opleidingsdirecteur stelt het Toetsplan op. 
In dit Toetsplan worden de taken en verantwoordelijkheden op het niveau van toets, studieonderdeel 
en toetsprogramma, formeel belegd en opgenomen in de betreffende PDCA-cyclus. Het Toetsplan 
omvat de eindtermen in relatie tot de Dublin descriptoren, het toetsprogramma van de opleiding, de 
bijbehorende toelichting en werkwijzen voor het optimaliseren van toetskwaliteit (Zie voor 
overige aspecten van toetsing het hoofdstuk Toetskader) 

DE VORM VAN HET PROGRAMMA 

Wanneer men de ambitie heeft vastgesteld in de opleidingsvisie, met andere woorden, wanneer men 
weet waartoe men studenten wil opleiden, formuleert men vervolgens hoe men de studenten wil 
opleiden. Dit wordt beschreven in het didactisch concept van het programma. 

Het didactisch concept bevat de manier waarop je als opleiding het onderwijs wilt inrichten. Deze 
inrichting is gebaseerd op bepaalde didactische uitgangspunten en werkwijzen. Gangbare 
didactische concepten   zijn concepten  (studentgecentreerd   onderwijs,   klassikaal   onderwijs)   en 
concepten gericht op actief leren (bijvoorbeeld probleemgestuurd onderwijs). Het didactisch concept 
hoeft echter geen bestaand concept te zijn of in één begrip gevat te worden. Er kan ook beschreven 
worden hoe er gewerkt wordt binnen een bepaalde opleiding, en waarom. In bijlage 7 staat een 
voorbeeld van een didactisch concept. 

Uit de werkvormen moet blijken dat het didactisch concept in de praktijk wordt gebracht. Valkuilen 
bij het beschrijven van het didactisch concept zijn dat men direct begint met het beschrijven van die 
werkvormen, terwijl de werkvormen alleen de praktische invulling van het didactische concept zijn, 
niet het concept zelf. Daarnaast komt het geregeld voor dat men een didactisch concept formuleert 
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of kiest (bijvoorbeeld een bekende term als ‘activerend onderwijs’) dat niet tot uiting komt in de 
werkvormen, omdat men bijvoorbeeld voornamelijk hoorcolleges geeft. 

STUDEERBAARHEID VAN HET PROGRAMMA 

Uit onderzoek (onder meer Crombag, Van der Drift & Vos, 19857) is bekend dat de inrichting van 
het programma het werkgedrag van studenten beïnvloedt. Door het onderwijs en tentamens op 
bepaalde momenten te programmeren, kan het werkgedrag van studenten in positieve richting 
veranderen. Het valt daarom aan te bevelen om goed na te denken over de programmering van het 
onderwijs en tentamens. Enkele belangrijke uitkomsten/aandachtspunten uit het onderzoek worden 
hieronder behandeld. 

Werkgedrag van studenten 
Als een docent tijdens een cursus geregeld eisen stelt (bijvoorbeeld tussentijds verslagen laat maken 
en inleveren), dan werken studenten tijdens de onderwijsperiode. Zolang er tijdens de cursus geen 
eisen worden gesteld, nemen studenten aan dat er niets gedaan hoeft te worden. Zij sparen het 
leerwerk dan op tot vlak voor het tentamen. Een docent die eerst een reeks colleges plant en 
vervolgens een aantal onderwijsvrije weken voor een tentamen inlast, stimuleert studenten om het 
leerwerk uit te stellen tot de onderwijsvrije periode. 

Het concentreren van het onderwijs op enkele dagen van de week, kan ertoe leiden dat studenten 
de overige dagen niet studeren. Contacturen dienen bij voorkeur gelijkmatig gespreid te worden over 
vijf dagen. 

Tentamenprogrammering 
Programmering van tentamens is van grote invloed op het studiesucces van studenten. Hierbij gaat 
het niet  om  voor  de  hand  liggende  effecten  als  een  hoger  slagingspercentage  bij  een 
gemakkelijker tentamen, maar om de effecten van de planning van (her)tentamens, het aantal 
tentamens, en het toestaan van beperkte compensatie tussen tentamens. Voor de programmering van 
tentamens kan het volgende worden aanbevolen: 

• men dient goed te overwegen hoeveel tentamens men in een cursusjaar wil afnemen. Elke
toename van het aantal tentamens betekent een daling van het studierendement. Dit heeft te
maken met het feit dat studenten bij elk tentamen de kans lopen onterecht te zakken. De
grootte van dit effect is berekend voor een studiejaar met acht versus zestien tentamens. Bij alle
tentamens wordt uitgegaan van een slaagpercentage van 70%. Het rendement zal in dit geval
afnemen van 35 % bij acht tentamens, naar 24% bij zestien tentamens5;

• bij tamelijk grote aantallen tentamens in een cursusjaar kan men binnen clusters van tentamens
compensatie van één onvoldoende (een 5) toestaan (met minimaal een 7 voor een ander vak)6;

• tentamens kunnen het best zoveel mogelijk gespreid over het jaar worden afgenomen;
• hertentamens kunnen beter worden 'geblokt';

5 Crombag, Van der Drift & Vos (1985). De inrichting van curricula en het werkgedrag van studenten, Universiteit 
en Hogeschool – Jrg. 31 - 5 
6Hermans, B.M. J. (1996). Tentamenaantal en studierendement, Handreiking bij Onderwijs-programmering, 
VU OnderwijsAdviesbureau. 
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• hertentamens zouden zo kort mogelijk na de eerste gelegenheid moeten worden afgenomen; 
• voor het bovenstaande geldt dat een evenwicht wordt gevonden, bijvoorbeeld door de 

hertentamens te clusteren voor aanvang van een volgende onderwijsperiode; 

Indien tentamens te dicht op elkaar geplaatst worden, krijgt een eerder getentamineerd vak meer 
aandacht dan een later getentamineerd vak. Indien er meer ruimte tussen tentamens geplaatst 
wordt, leidt dit tot een evenwichtiger verdeling van de werkuren over de vakken, een hogere totale 
studielast en een hoger slagingspercentage in 1 cursus zonder een overeenkomstige daling bij een 
concurrerende cursus. 

Contacturen 
Een belangrijke vraag bij het inrichten van een onderwijsprogramma is hoeveel contacturen men 
inroostert, en hoe zich dat aantal contacturen verhoudt tot de zelfstudietijd van de studenten. Hierbij 
dient men onderscheid te maken tussen het bruto curriculum (1680 uren, 42 weken x 40 uren) en het 
netto curriculum (1300 uren, 42 weken x 30 uren; exclusief reistijd, pauzes e.d.). Men heeft in totaal 
dus 1300 uren beschikbaar voor contacturen en zelfstudie samen. 

Uit onderzoek naar effectiviteit van contacturen en zelfstudie-uren is gebleken dat de ratio 
contacturen- zelfstudietijd positief correleert met leerprestaties. Naarmate er binnen een programma 
per instructie- uur een hoger aantal uren zelfstudie plaatsvindt, nemen de leerprestaties toe. 
Contacturen moeten dus primair gericht zijn op het uitlokken van zinvolle zelfstudie. Vos heeft in dit 
kader voorgesteld dat het presentatie-uitwerkingsmodel (de docent legt uit, vervolgens moet de 
student aan het werk maar stelt dit u i t ) moet  worden  vervangen  door  het  voorbereidings-
feedback  model:  vlak  voor  (frequente) feedbackmomenten  (contacturen,  tentamen)  moet  er  
tijd  zijn  voor  studenten  om  zich  voor  te bereiden7. 

Men moet zuinig zijn met het aantal contacturen om zinvolle zelfstudie uit te lokken en te faciliteren. 
Dit hangt samen met het totale aantal uren dat netto beschikbaar is, 1300 uur. Een gemiddelde 
jaarlijkse onderwijsdeelname tussen de 325 en 400 netto uren leidt tot 820 uren zelfstudie8. Op dit 
punt is de verhouding tussen (dure) contacturen en (goedkope) uren zelfstudie beter dan bij andere 
combinaties. Onderzoek op cursusniveau heeft uitgewezen dat het omslagpunt waarbij een toename 
van contacturen geen extra hoeveelheid zelfstudie oplevert op 12 uur per week ligt. 

In de Bachelorrichtlijn heeft het College van Bestuur van de VU vastgesteld dat het aantal contacturen 
in het eerste Bachelorjaar minimaal 14 uur per week moet zijn, jaar B1 en B2 minimaal 12 uur.  Het 
verdient de aanbeveling om de zelfstudie-uren zichtbaar te maken voor studenten, zoals benodigde 
tijd voor voorbereiding van practica, hoorcolleges, werkgroepen en voor het maken van opdrachten. 
Met behulp van tabel 2 kan de verdeling van de werkvormen (waaronder de relatie tussen 
contacturen en zelfstudietijd) inzichtelijk gemaakt worden. 

 

                                                             
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, jrg. 31, 234-247. 
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Tabel 2: Verdeling werkvormen 

 
JAAR HOORCOLLEGES WERKGROEPEN PGO-GROEPEN SCRIPTIE ZELFSTUDIE TOTAAL 

1 200 200 220 0 680 1300 

2 170 300 100 0 730 1300 

3 100 200 120 0 880 1300 

NB De aantallen in tabel 2 zijn voorbeelden 
 
Studielast-analyse 
De studeerbaarheid van een programma kan onderzocht worden met behulp van een studielast-
analyse (dit wordt ook wel nominale programma-beschrijving genoemd9). Dit is een beschrijving van 
het programma op grond van de studie-inspanningen die op papier van studenten verlangd worden. 
Aan de hand daarvan kunnen conclusies worden getrokken over de studeerbaarheid van het 
programma; de verdeling van de studielast binnen bijvoorbeeld een cursusjaar of een deel daarvan, 
eventuele piekperiodes en de mogelijkheden om tot een qua studielast evenwichtiger programma te 
komen. De afdeling OKP kan ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een studielast-analyse. 

 
 

  

                                                             
9 W. van Os, Studeerbaarheid van een curriculum, Onderzoek van Onderwijs, september 1983 
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2.2 BETROKKENEN 

Bij het programma zijn verschillende personen of instanties betrokken. 

• Faculteitsbestuur
• Portefeuillehouder Onderwijs
• Onderwijsdirecteur 
• Opleidingsdirecteur
• Opleidingscommissie
• Afdelingshoofd
• Examencommissie
• Docenten (vakcoördinatoren)
• Studenten
• Alumni/het beroepenveld
• Hoofd Onderwijsbureau
• Afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie (OKP/SOZ)

2.3 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BETROKKENEN 

In het  faculteitsreglement  zijn  de  taken  en  verantwoordelijkheden  van  de  verschillende 
inspraakorganen en commissies binnen de faculteit vastgelegd. Met betrekking tot de 
onderwijsprogramma’s kunnen faculteiten in dit opzicht van elkaar verschillen. 

Het faculteitsbestuur is in elk geval eindverantwoordelijke voor alle programma’s. Het stelt telkens 
de wijzigingen in de onderwijsprogramma's vast (middels de Onderwijs- en Examenregeling, de OER). 
De portefeuillehouder Onderwijs is ten aanzien van zijn mandaat dagelijks verantwoordelijk, daarbij 
(indien deze functie is ingevuld in een faculteit) bijgestaan door de Onderwijsdirecteur. 

Het faculteitsbestuur heeft de voorafgaande instemming van de facultaire gezamenlijke vergadering 
(Facultaire Studenten Raad en de Onderdeelcommissie) nodig voor elk te nemen besluit met 
betrekking tot het faculteitsreglement en de vaststelling of wijziging van de onderwijs- en 
examenregeling, met uitzondering van de ‘inhoudelijke’ onderwerpen (zie voor details het Hoofdstuk 
Onderwijsorganisatie. 

De opleidingscommissie is paritair samengesteld, dat wil zeggen dat deze uit evenveel studenten als 
docenten bestaat. Er moet voor elke opleiding een opleidingscommissie zijn.  De  opleidingscommissie 
heeft  als  belangrijkste taak  het toezicht houden op de kwaliteit en studeerbaarheid van een 
opleidingsprogramma en het signaleren van knelpunten. De aanbevelingen vanuit de 
opleidingscommissie worden aan het opleidingsmanagement of - indien het docenten betreft - aan 
het desbetreffende afdelingshoofd voorgelegd. De opleidingscommissie heeft het recht zelf 
wijzigingen voor te stellen en om aanvullende informatie te vragen over alle onderwijsgerelateerde 
onderwerpen. Wijzigingen in het curriculum worden voorgelegd ter advies aan de 
opleidingscommissie. De opleidingscommissie heeft de plicht jaarlijks de OER te evalueren en erover 
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te adviseren; sinds 1 september 2017 heeft de opleidingscommissie tevens instemmingsrecht op 
inhoudelijke onderwerpen in de OER, zie VUnet voor meer informatie. 

De opleidingsdirecteur zorgt dat het aangeboden onderwijs daadwerkelijk wordt gegeven en aan de 
kwaliteitstandaard voldoet en stelt daarvoor jaarlijks een onderwijsplanning op. De 
opleidingsdirecteur heeft conform het VU Besturingsmodel de bevoegdheid om met het oog op de 
planning personeel te betrekken in eerste instantie uit de afdelingen van de betreffende faculteit. Hij 
is echter ook bevoegd om, indien hij binnen de faculteit niet de gewenste kwaliteit en/of expertise kan 
aantrekken, personeel van elders te betrekken. De positie van opleidingsdirecteur is onverenigbaar 
met die van afdelingshoofd.  

De afdelingshoofden zijn belast met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van de 
afdeling. Afdelingshoofden bespreken de resultaten van cursusevaluaties met docenten (onder 
andere in de jaargesprekken) en zien toe op de naleving van afspraken over wijzigingen in de vorm of 
inhoud van het onderwijs. 

De examencommissie handhaaft de OER en organiseert en coördineert de gang van zaken rond 
de tentamens en examens. Tot de taken van de examencommissie behoren onder andere het 
aanwijzen van examinatoren en het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van 
zaken tijdens tentamens. Daarnaast houdt de Examencommissie toezicht op het instroomniveau van 
studenten en heeft ze de bevoegdheid om het individuele curriculum van studenten goed dan wel af 
te keuren, en beoordeelt ze of studenten voldoen aan de eisen voor afstuderen. De 
examencommissie is tot slot verantwoordelijk voor het (laten) bijwerken van de Regels en Richtlijnen. 

Docenten (en vakcoördinatoren) hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen onderwijs. Ze 
hebben de taak het onderwijs te verzorgen en richten zich op de leerdoelen die aan het vak 
verbonden zijn en de plaats van het vak in het curriculum. Tevens hebben ze de taak de werkvormen 
van hun vak en de tentaminering af te stemmen op de leerdoelen. De tentamens dienen daarbij van 
voldoende kwaliteit te zijn (zie Hoofdstuk Toetsen en Beoordelen). Jaarlijks leggen docenten 
verantwoording af aan hun afdelingshoofd. Ze worden tevens geëvalueerd door studenten en worden 
mede aan de hand van deze evaluatie-uitslag beoordeeld (zie Hoofdstuk Onderwijsevaluatie en 
Hoofdstuk Personeelsbeleid in het kader van onderwijs). 

Van Studenten wordt verwacht dat z e  een onderbouwd oordeel geven over het door hen gevolgde 
onderwijs via cursus- en curriculumevaluaties en via de Opleidingscommissie, ten behoeve van de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Alumni en vertegenwoordigers van het beroepenveld worden periodiek geënquêteerd met 
betrekking tot de aansluiting van het onderwijsprogramma op de arbeidsmarkt. Beide groepen kunnen 
ook betrokken worden op de opleiding door zitting te nemen in een Veldadviesraad. 

De afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie (OKP) van Student- en Onderwijszaken is 
indien gewenst behulpzaam bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Faculteiten kunnen 
bij OKP terecht voor ondersteuning bij de verbetering van een curriculum, het opstellen of 
beschrijven van leerlijnen, het doorvoeren van vernieuwingen, het evalueren van knelpunten, 
enzovoort. Tevens ondersteunt de afdeling faculteiten bij het ontwikkelen van een nieuwe 
afstudeerrichting of opleiding en draagt zij bij aan de versterking van de kwaliteitscultuur ter 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-455224-16
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voorbereiding op een externe accreditatie. Drie ‘instrumenten’ kunnen daartoe worden ingezet: de 
midterm review van opleidingen, het meelezen en adviseren over de ZER vanuit een expertisegroep 
en het organiseren van een proefvisitatie ter voorbereiding op de externe visitatie. Ten behoeve van 
het ontwikkelen van een nieuwe opleiding of afstudeerrichting en de procedure rondom het stoppen 
van een opleiding is een Protocol ontwikkeld, zie bijlage 12. 

2.4 KWALITEITSZORG VOOR ONDERWIJSPROGRAMMA'S 

Het houden van toezicht op de kwaliteit van de onderwijsprogramma's vindt plaats via de interne 
en externe kwaliteitszorg. (Zie ook het hoofdstuk Kwaliteitszorgsysteem). 

De basis van de interne kwaliteitszorg op het gebied van de onderwijsprogramma's  bestaat uit: 

1. het houden van toezicht op, en adviseren over, de uitvoering van het onderwijs en de opbouw
van het onderwijsprogramma door de opleidingscommissie. Dit komt elke OC-vergadering aan de
orde; jaarlijks wordt geadviseerd over wijzigingen in het programma. De opleidingscommissie legt
zijn bevindingen en adviezen vast in verslagen waarop systematisch teruggekomen wordt. De
opleidingscommissie brengt jaarlijks verslag uit aan het faculteitsbestuur; Zie bijlage 9 voor het
format jaarverslag opleidingscommissie.

2. het houden van toezicht op de uitvoering van de OER en de kwaliteit van de tentamens door
de examencommissie. De examencommissie brengt jaarlijks verslag uit aan het
faculteitsbestuur; Zie bijlage  9 voor een format van het jaarverslag examencommissies.

3. het houden van toezicht op de naleving van facultair beleid en facultaire afspraken, en op het
functioneren van de opleidings- en examencommissie, door het faculteitsbestuur; Zie bijlage 10
voor een format van het facultair onderwijsjaarverslag.

4. het houden van een midterm review halverwege de externe zesjarige accreditatiecyclus bij elke
opleiding in het kader van het VU brede systeem van kwaliteitszorg.

5. het   houden   van   toezicht   op   de   naleving   van   VU-breed   beleid   met   betrekking   tot
de onderwijsprogramma's (bijvoorbeeld studievoortgang en  studieuitval, geaggregeerde
uitkomsten van studentevaluaties, aandacht voor ICT, onderwijsvisie e.d.) door het College
van Bestuur. Dit komt aan de orde in de bestuurlijke overleggen (BO’s) tussen het College van 
Bestuur en het faculteitsbestuur. Het CvB maakt resultaatafspraken met het faculteitsbestuur over
prioriteiten.

De  externe kwaliteitszorg bestaat uit  de  zesjaarlijkse accreditatie van  de  opleiding door  de 
NVAO. 

3 KWALITEITSEISEN EN AANBEVELINGEN 

In deze paragraaf worden kwaliteitseisen (verplicht) en aanbevelingen (facultatief) voor het 
programma geformuleerd. De kwaliteitseisen en aanbevelingen beogen de kwaliteit van het 
programma te waarborgen en zonodig te verbeteren. Het College van Bestuur heeft de eisen en 
aanbevelingen vastgesteld, onder andere in de Bachelor- en Masterrichtlijnen. Het faculteitsbestuur 
stelt de facultaire vertaling van de eisen en aanbevelingen vast en ziet toe op de naleving ervan. 

https://vunet.login.vu.nl/services/Pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:164-837335-16&category=tcm:164-855093-1024
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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3.1 INHOUD EN VORM VAN HET PROGRAMMA 

Eisen 

1. Bacheloropleidingen kennen een modulaire opbouw met als structuur: 
a. Een academische kern; 
b. Een major van ten minste 90 en maximaal 120 EC; 
c. Een keuzeruimte van tenminste 30 EC. 
 

2. Alle vakken hebben een omvang van 6 EC en worden vermeld in de Universitaire 
Onderwijscatalogus, waarbij in ieder geval de inhoud, de niveau-aanduiding en, waar van 
toepassing, de ingangseisen staan vermeld. In uitzonderlijke gevallen kan, om 
onderwijsinhoudelijke redenen, een vak een omvang van 3 EC of een veelvoud daarvan hebben. 
Per opleiding bedraagt het aantal vakken met een afwijkende omvang niet meer dan 10% (i.c. 18 
EC) van het totaal. 
 

3. Alle vakken worden aangeboden volgens de universitaire jaarkalender10. 
 

4. De inschrijving van vakken vindt plaats in de door het College van Bestuur bepaalde periodes. 
 

5. De bacheloropleidingen zijn zo ingericht dat de actieve participatie van studenten en (derhalve) 
hun studiesucces bevorderd worden. Hiertoe: 
a. Biedt een opleiding minimaal 12 contacturen per week (voor het eerste jaar is dit bepaald op 
14 uur); 
b. Omvat een studiepunt in totaal 28 uur aan contacturen en zelfstudie; 
c. Zijn vakken ingedeeld in drie niveaus: inleidend (100), verdiepend (200) en gevorderd (300); 
d. En is de toetsing van de student afgerond bij het einde van het vak. 
 

6. De bacheloropleiding bevat minimaal de volgende componenten: 
Een herkenbare academische kern van tenminste 24 EC en bij voorkeur 30 EC, grotendeels 
geconcentreerd in de eerste twee studiejaren en gespecificeerd naar de aard van het domein 
waartoe de opleiding behoort, bestaande uit in ieder geval academische vorming, methoden en 
technieken van wetenschappelijk onderzoek en wijsgerige vorming. De academische kern wordt 
zo nodig aangevuld met andere vakken op het gebied van academische vorming, methoden en 
technieken en/of wetenschapsfilosofie of -geschiedenis. 
 

7. De opleiding heeft een goed geformuleerde opleidingsvisie. 
 

8. Het didactisch concept is in overeenstemming met de doelstellingen, de inhoud en de vorm van 
het onderwijs van de opleiding. 

 

9. De   geformuleerde  eindtermen  kunnen   daadwerkelijk  behaald   worden   binnen   het   
gegeven onderwijs. 

 

10. De docenten formuleren de leerdoelen van cursussen op juiste wijze (zie bijlage 6), stemmen 
deze af op de overige cursussen in het programma en zorgen ervoor dat de toetsvormen passen 
bij de leerdoelen. De leerdoelen van cursussen worden vermeld in de studiegids. 

 

11. De opleiding bevordert de samenhang van het programma door te voorzien in een 
docentenoverleg voor de drie studiejaren van de bacheloropleiding en voor de masteropleiding 
als geheel. 

                                                             
10 Zie: https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-368398-16 
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Ad 11. Deze eis kan bereikt worden op de volgende wijze: Men kan een docentenoverleg instellen voor docenten van een 
geheel studiejaar, maar ook voor docenten die vakken doceren   die   deel   uit   maken   van   een   bepaalde   leerlijn   in  
het   programma.  Vaste agendapunten tijdens zo’n docentenoverleg kunnen zijn: 

• De eindtermen-leerdoelen-werkvormen-toetsen matrix: een kruisjesschema waarin de verschillende programma-
onderdelen worden afgezet tegen de eindtermen van het programma. De centrale vraag is welke programma-
onderdelen belangrijke bijdragen leveren aan welke eindtermen.

• Het toetsplan, gebruik van toetsmatrijzen en toetsdossiers
• Verhogen van de studievoortgang
• Verbetering afstemming tussen onderdelen
• Invoeren van nieuwe werkvormen 
• Behoefte aan scholing 

12. Voor het oefenen en verwerven van vaardigheden zoals het schrijven van papers, het houden
van presentaties en relevante ICT-vaardigheden, heeft de opleiding het vereiste niveau (of
niveaus voor verschillende opleidingsjaren) en daarbij passende beoordelingscriteria
beschreven. Deze worden bij alle  vakken  van  de  opleiding  toegepast en  zijn  bekend  bij  de
studenten van  de  opleiding.  De opleiding stelt vast in welke vakken de vaardigheden worden
geoefend.

13. Iedere opleiding geeft beargumenteerd invulling aan de onderwijsvisie van de VU in haar
opleidingsvisie.

14. In de programma's van opleidingen wordt een verbinding gemaakt met wetenschappelijk
onderzoek.

Ad 14. Een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bereikt men doordat: 
• Docenten betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek
• In de cursussen aandacht wordt besteed aan onderzoeksvaardigheden
• De masteropleidingen onlosmakelijk zijn gekoppeld aan een (internationale) onderzoekscontext

15. 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. De programmering van de keuzeruimte is voor alle bacheloropleidingen het 1e 
semester van het 3e jaar. Studenten kunnen de keuzeruimte invullen met een minor (een 
samenhangend pakket van keuzevakken), extra (keuze)vakken van de opleiding, stage, 
buitenland ervaring etc. Zie bijlage 11 voor het vastgestelde minorenbeleid.

16. De opleiding stelt iedere student in staat een internationale ervaring op te doen. Voorbeelden 
hiervan zijn een verblijf in het buitenland, een studiereis, onderwijs verzorgd door buitenlandse 
docenten of het volgen van vakken met een duidelijk internationale oriëntatie (zie ook 
Hoofdstuk Internationalisering).

17. Elke bacheloropleiding biedt de mogelijkheid tot het volgen van een honoursprogramma (in 
het Engels). De opleiding hoeft daartoe niet zelfstandig een geheel honoursprogramma te 
verzorgen, maar zij kan aansluiten bij een facultair of universitair honoursprogramma. De 
opleiding neemt het honoursprogramma op in de OER en de opleiding draagt bij aan het 
honoursprogramma (zie ook Hoofdstuk Honoursprogramma).

18. Tijdens de opleiding wordt aantoonbaar aandacht besteed aan de voorbereiding op de 
arbeidsmarkt.
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Aanbevelingen 

1. De opleiding zorgt ervoor dat de onderwijsvisie van de VU herkenbaar is in de programma's 
van opleidingen; de onderwijsvisie is zichtbaar in facultaire beleidsplannen, leerlijnen en losse 
onderwijsmodulen. 

2. De docenten besteden in de werkvormen (inclusief toetsvormen) expliciet aandacht aan de 
onderwijsvisie van de VU. 

3. De opleiding biedt een variatie aan werkvormen, waarbij ook in opleidingen met grote 
aantallen studenten in kleine groepen wordt gewerkt. Werkvormen moeten studenten 
aanzetten tot ‘actief leren onder eigen verantwoordelijkheid’. De docent faciliteert dit. 
 

3.2 STUDEERBAARHEID VAN HET PROGRAMMA 

 
Eisen 
 

1. De opleiding zorgt ervoor dat, binnen de randvoorwaarden van de academische kalender, 
tentamens en overige te beoordelen werkstukken e.d. gespreid over het jaar worden 
afgenomen. Tentamens worden, voor zover de academische kalender dat toelaat, niet te dicht 
op elkaar gepland, en vallen niet samen met inleverdata van werkstukken en andere 
opdrachten daar zij anders met elkaar concurreren om studietijd van de studenten (zie ook 
paragraaf 4.3). 

 

2. De bachelor – en masteropleiding waarborgen een goede aansluiting van het programma 
bij het niveau van de instromende studenten. 

 

3. De masteropleiding heeft adequate en transparante ingangseisen.  
 

4. Toelatingseisen voor de masteropleiding worden geformuleerd in termen van kennis, inzicht en 
vaardigheden. De toelatings- en vooropleidingseisen zijn afgeleid van de eindtermen van de 
masteropleiding. De eisen zijn zodanig vastgesteld dat toegelaten studenten in redelijkheid 
binnen de voor de opleiding vastgestelde studielast en studieduur aan de eindtermen van de 
masteropleiding kunnen voldoen. Deze eisen staan vermeld in de OER van de opleiding. Per 
afstudeerrichting kunnen aanvullende eisen worden gesteld. 

 

5. De opleiding (eerste aanspreekpunt is de studieadviseur) zorgt ervoor dat studenten met 
dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte: 

 

a. Goed geïnformeerd worden over speciale voorzieningen, faciliteiten of regelingen 
om het programma te kunnen volgen en voltooien. 

 

b. Indien nodig begeleid worden in het samenstellen van een aangepast programma. 
Deze aanpassingen kunnen bestaan uit aanpassing van het studierooster, aanbieden 
van alternatieve werkvormen of onderwijsmodulen, aangepaste leermiddelen en 
aangepaste tentaminering. 

 

c. Bij studievertraging worden doorverwezen naar de studentendecaan die hen 
informeert over hun recht op financiële compensatie. 

 

Bovendien zorgt de opleiding (studieadviseur; opleidingsdirecteur) ervoor dat docenten goed 
geïnformeerd zijn over deelname van studenten met een beperking aan het programma en 
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over de voor hen beschikbare speciale voorzieningen, faciliteiten of regelingen. Zie voor 
verdere informatie ook het hoofdstuk Studentbegeleiding en het Hoofdstuk Studeren met 
een functiebeperking.  

3.3 EVALUATIE VAN HET PROGRAMMA 

(Zie ook het hoofdstuk Onderwijsevaluatie) 

Eisen 

1. De opleidingscommissie bespreekt in haar vergaderingen de resultaten van cursus- en
eventueel curriculumevaluaties en stelt verbeterpunten vast (schriftelijk).

2. De opleidingscommissie houdt jaarlijks de OER en het programma tegen het licht en adviseert in
elk geval waar nodig over bijstelling van eindtermen, aanpassing van cursussen of
cursusonderdelen, verbetering van studeerbaarheid van het programma, en over modernisering
en actualisering van het programma. Zij betrekt hierbij de resultaten van cursusevaluaties en die
van curriculumevaluaties.

3. De opleiding besluit jaarlijks welke cursusjaren worden onderworpen aan een
curriculumevaluatie (dat wil zeggen een evaluatie van alle cursussen van één cursusjaar
tezamen). Elk cursusjaar wordt tenminste eens per drie jaar geëvalueerd middels een
curriculumevaluatie. Daarnaast voert de opleiding regelmatig een evaluatie van het gehele
bachelorprogramma uit (door middel van de eindvragenlijst bachelorfase).

4. De opleiding voert systematisch alumnionderzoek uit (van zowel bachelor- als
masteropleidingen). Naar aanleiding van het alumnionderzoek worden verbeterpunten
opgesteld door de portefeuillehouder onderwijs, die ook zorgdraagt voor implementatie van
verbeterplannen.

5. De opleiding ondervraagt bachelorstudenten systematisch over aspecten van het gehele
bachelorprogramma. Deze evaluatie moet de informatie opleveren die nodig is om verbeteringen
aan te brengen in overkoepelende aspecten zoals voorlichting, het onderwijsprogramma
(curriculum, werkvormen, studielast, enzovoort), en studiebegeleiding en –advisering. Een
belangrijke vraag die moet worden beantwoord is of  studenten daadwerkelijk leren  wat  je  ze
als  opleiding wilt  leren. Als de evaluatie aangeeft dat dat niet zo is, dienen verbeteringen in gang
gezet te worden.
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4 BIJLAGEN 

Bijlage 1 - Voorbeelden van opleidingsvisies 

Bijlage 2 - Overzicht eindtermen, DD, toetsvormen en werkvormen 

Bijlage 3 - Dublin Descriptoren op Bachelor- en Masterniveau 

Bijlage 4 - Koppeling van Eindtermen aan Dublin Descriptoren 

Bijlage 5- Descriptoren van de niveaus in het Europees Kwalificatie Kader (EKK) 

Bijlage 6 - Het formuleren van leerdoelen 

Bijlage 7 - Voorbeeld van een didactisch concept 

Bijlage 8 - Meetlat vaardigheden faculteit Letteren 

Bijlage 9 - Format jaarverslag opleiding, examencommissie en olc 

Bijlage 10 – Format facultair onderwijsjaarverslag 

Bijlage 11 – Vastgesteld Minorenbeleid VU 

Bijlage 12 – Protocol starten, wijzigen of stoppen van een opleiding of afstudeerrichting 
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Aan: Opleidingsdirecteuren, OLC, EC 
Van: SOZ/OKZ, contactpersoon Floor Elsenburg 
dd: mei 2018 
Betreft: Herzien format opleidingsjaarverslagen incl. jaarverslag EC en OLC 
 
Bijgaand treft u het vastgestelde format voor een opleidingsjaarverslag en jaarverslag 
examencommissie en opleidingscommissie aan voor het verslagjaar 2017-2018. 
 
Toelichting voor de auteurs (opleidingsdirecteur, OLC, EC) 
• Het primaire doel van het jaarverslag is een verbetermotor aanzetten. Dat betekent terugkijkend 


en evaluerend beschrijven wat is gerealiseerd van de voorgenomen plannen en (resultaat) 
afspraken (check) én het noemen van de verbeterpunten en hoe deze worden aangepakt. Dit om 
de kwaliteitscirkel plan-do-check-act ook daadwerkelijk rond te maken (act). Feitelijk vormen de 
voorgenomen maatregelen uit het jaarverslag het jaarplan voor de opleiding. 


• Het verslag kijkt terug op het academisch jaar dat op september daarvoor is afgerond en gebruikt 
de meest recente gegevens die op het moment van opstellen beschikbaar zijn. Het jaarplan kijkt 
vooruit naar het academische jaar dat reeds gestart is bij de afronding van het 
opleidingsjaarverslag.  


• De verslagen van de opleiding, opleidingscommissie en examencommissie worden (grotendeels) 
parallel geschreven en een goede uitwisseling tussen de verschillende partijen is dus 
onontbeerlijk. 


• Het verslag is bedoeld voor intern gebruik. Het is bedoeld voor de opleidingsdirecteur om op de 
juiste manier te kunnen sturen. Daarnaast is het bedoeld als verantwoording en input voor 
bespreking met het faculteitsbestuur, die de informatie op haar beurt gebruikt om te sturen in 
het facultaire jaarplan. Het is dus niet de bedoeling om voor externe doeleinden/partijen te 
beschrijven wat er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd. Hopelijk wordt daarmee ook de 
omvang van het stuk beperkt.  


• Het jaarverslag wordt opgesteld door de opleidingsdirecteur die verantwoordelijk is voor de 
opleiding. Docenten en stafmedewerkers kunnen daarbij input leveren. Het jaarverslag van de 
opleidingscommissie wordt opgesteld door de opleidingscommissie, het jaarverslag van de 
examencommissie door de examencommissie.    


 
Tips 
• Bij het maken van de jaarverslagen kan het helpen deze gedurende het jaar al te vullen met 


actuele zaken zodra ze aan bod zijn. Hierdoor is het niet op één moment een grote klus, maar 
wordt het gedurende het jaar gevuld. Bovendien is het makkelijker om over zaken te schrijven 
die nog vers in het geheugen liggen. 


• Voor het zelfevaluatierapport (voorheen kritische reflectie) zijn de opleidingsjaarverslagen een 
belangrijke bron van informatie (naast het rapport van de vorige visitatie en de midterm review). 
De standaarden komen nu als volgt terug in het format: 
o standaard 1: H2 (visie, eindtermen) 
o standaard 2: H2 (curriculum, beleid), H3 (aansluiting op instroom), H4 (eventuele 


belemmeringen doorstroom), H5 (bekwame docenten), jaarverslag OLC 
o standaard 3: H6, jaarverslag EC 
o standaard 4: H3 (relevante kenmerken uitstroom), H4 (alumni)  







2 
 


Opleidingsjaarverslag van <naam opleiding> over <academisch jaar>  
Opleidingsjaarplan van <naam opleiding> voor <academisch jaar> 
<Kan ook een cluster van opleidingen betreffen>  
 
<naam faculteit>  
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Aantal studiepunten: <…> 
Programmaduur: <…> 
 
Auteur: 
Versie: 
Vastgesteld op: <datum> door <…>  
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1. Samenvatting/boodschap aan faculteitsbestuur 
In te vullen na invulling van de rest van het verslag om dubbel werk te voorkomen. 


1.1. Welke punten wil de opleidingsdirecteur graag bespreken met de portefeuillehouder 
onderwijs? Geef hier een verwijzing naar de betreffende paragraaf. 


1.2. Wat ziet de opleidingsdirecteur als de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten 
binnen de opleiding van het afgelopen jaar? Geef hier een verwijzing naar de betreffende 
paragraaf. 


1.3. Zijn er (structurele) knelpunten aan te wijzen die de kwaliteit van de opleiding bedreigen? 
Geef hier een verwijzing naar de betreffende paragraaf. 


2. Visie en curriculum 
2.1. Visie 
Geef kort (max ½ A4) de visie van de opleiding weer op (de kwaliteit van) het onderwijs en hoe 
deze aansluit bij de visie en het profiel van de faculteit. Geef daarbij ook aan wie er betrokken 
zijn geweest bij de totstandkoming van de visie en of deze visie breed binnen de opleiding leeft. 
De invulling van dit punt kan worden overgenomen uit het opleidingsjaarverslag van het 
voorgaande jaar of een kritische zelfreflectie indien er niks gewijzigd is.  
 
2.2. Beleid 


2.2.1. Zijn er in 2017-2018 doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op wijzigingen 
in het beleid en/of het curriculum? Denk hierbij aan: wijzigingen in eindtermen, 
curriculumwijzigingen, internationalisering, verankering van het onderzoek in het 
onderwijs, samenwerking met andere instellingen? Zo ja, welke? Over te nemen uit 
vorig opleidingsjaarverslag/-plan.   


2.2.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. 
2.2.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 


hieronder weer. 
  
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


3. Instroom, doorstroom, uitstroom  
3.1. Zijn er in 2017-2018 doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de instroom, doorstroom 


en uitstroom van studenten? Zo ja, welke? Over te nemen uit vorig opleidingsjaarverslag/-
plan.   


3.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. Maak hierbij gebruik van de kwantitatieve 
gegevens uit de factsheet van de opleiding, de BSA-gegevens van de opleiding en de 
relevante kenmerken van de uitstroom (cijferverdeling over de vakken, cijferverdeling 
eindwerken, relatie cijfers tot afstudeerrichtingen, waar komen afgestudeerden terecht). En 
gegevens over de aansluiting van de opleiding op de kwaliteiten van de instromende 
studenten (voorlichting, matching, excellentie, studentbegeleiding). 


3.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


  
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


4. Evaluaties 
4.1. Studentevaluaties 
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4.1.1. Zijn er in 2017-2018 doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de 
studentevaluaties? Zo ja, welke? Over te nemen uit vorig opleidingsjaarverslag/-plan.   


4.1.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. Maak hierbij gebruik van de 
kwantitatieve gegevens uit de vakevaluaties, curriculumevaluaties, de NSE en 
eventuele andere vormen van studentevaluatie die de opleiding gebruikt (bv 
panelgesprekken). 


4.1.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


  
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


 
4.2. Alumni 


4.2.1. Zijn er in 2017-2018 doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het functioneren van 
afgestudeerden in de praktijk of een vervolgopleiding? Zo ja, welke? Over te nemen uit 
vorig opleidingsjaarverslag/-plan.   


4.2.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. Maak hierbij gebruik van de 
kwantitatieve gegevens uit de NAE, de Alumnimonitor en de kwalitatieve input van de 
werkveldadviesraad. 


4.2.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


  
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


4.3. Samenwerking opleidingscommissie. Verliep de samenwerking met de OLC dit jaar naar 
tevredenheid? Is er nog aanleiding om wijzigingen in de overlegstructuur aan te brengen? 
Heeft de OLC adviezen uitgebracht aan de opleidingsdirecteur? Wat was hiervan de 
opvolging? Zijn er aandachtspunten uit het jaarverslag van de OLC waar de opleiding actie 
op gaat ondernemen? (zie jaarverslag opleidingscommissie). 


5. Docenten 
5.1. Zijn er in 2017-2018 doelstellingen geformuleerd ten aanzien van docenten? Zo ja, welke? 


Over te nemen uit vorig opleidingsjaarverslag/-plan. 
5.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. Maak hierbij gebruik van kwantitatieve 


gegevens m.b.t docentprofessionalisering (BKO, SKO, LOL), informatie over scholing van 
docenten, jaargesprekken van docenten en de rol die onderwijs daarin speelt, werkdruk 
voor docenten. 


5.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


  
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


6. Toetsing 
6.1. Zijn er in 2017-2018 vanuit de opleiding (dus niet vanuit de EC) doelstellingen geformuleerd 


ten aanzien van toetsing? Denk hierbij aan: wijzigingen in toetsbeleid/toetsplan, werkwijze 
met toetsdossiers/cursusdossiers, afstemming/scholing van docenten, procedure rondom 
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eindwerken en beoordelingsformulieren. Zo ja, welke? Over te nemen uit vorig 
opleidingsjaarverslag/-plan.  


6.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. Maak hierbij gebruik van de gegevens is 
het MIVU-rapport tentamenrendement.  


6.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


6.4. Samenwerking examencommissie. Verliep de samenwerking met de EC dit jaar naar 
tevredenheid? Is er nog aanleiding om wijzigingen in de overlegstructuur aan te brengen? 
Heeft de EC adviezen uitgebracht aan de opleidingsdirecteur? Wat was hiervan de 
opvolging? Zijn er aandachtspunten uit het jaarverslag van de EC waar de opleiding actie op 
gaat ondernemen? (zie jaarverslag examencommissie). 


7. Kwaliteitsoordelen opleiding 
7.1. Visitatie en accreditatie 


7.1.1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de geformuleerde maatregelen n.a.v de laatste 
visitatie? 


7.1.2. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


7.2. Midterm reviews 
7.2.1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de geformuleerde maatregelen n.a.v de laatste 


midterm review? 
7.2.2. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 


hieronder weer. 
 


Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


8. Voorzieningen 
8.1. In hoeverre voldeden de (ICT) voorzieningen aan de behoeften en wensen van de opleiding? 
8.2. Zijn er aandachtspunten in de voorzieningen en ondersteuning vanuit de organisatie? Is er 


aanleiding om zaken op facultair niveau op te pakken? 
8.3. Samenwerking onderwijsbureau. Verliep de samenwerking met het onderwijsbureau dit jaar 


naar tevredenheid?  


9. Jaarplan 2018-2019 
9.1. Geef alle doelstellingen voor 2018-2019 hieronder weer (de afzonderlijke tabelletjes uit elk 


hoofdstuk kopiëren). 
9.2. Zijn er daarnaast nog nieuwe voornemens voor 2018-2019? 
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10. Risico’s  
Wat zijn voor de opleiding mogelijke risico’s? Een risico wordt gedefinieerd als het mogelijk optreden 
van een ongewenste en ongeplande gebeurtenis in de toekomst, waarvan de gevolgen het bereiken 
van de doelstellingen geheel of gedeeltelijk kunnen bedreigen. Hierbij moet benadrukt worden: 
risico’s nemen is niet iets negatiefs, dat zoveel mogelijk moet worden uitgebannen. Beleid maken en 
uitvoeren betekent nu eenmaal risico’s nemen. Wel is het noodzakelijk dat er van te voren wordt 
nagedacht over de mogelijke gevolgen, zodat een afgewogen besluit kan worden genomen. Het doel 
van het benoemen van de risico’s is het voorkomen, vermijden of verkleinen van de risico’s, met als 
uiteindelijk ideaal dat de opleiding bij de realisatie van haar of zijn ambities en doelstellingen niet 
door onverwachte gevolgen wordt gestoord. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 
interne (binnen de invloed van de opleiding) en externe risico’s (buiten de directe invloed van de 
opleiding). Zie voor meer uitleg en voorbeelden van mogelijke risico’s het ‘levende 
document’ Risicomanagement in het onderwijs (bijlage van H5 van het Handboek 
Onderwijskwaliteit). 
 
Risico  Kernachtige korte omschrijving van het risico  
Soort Risico Intern of extern risico (binnen of buiten de invloed van de opleiding) 
Prioritering risico Laag-Middel-Hoog 
Ontwikkeling  Is het een nieuw risico of bestaand? Indien bestaand: het risico is toegenomen/ 


gelijk gebleven/ afgenomen /verdwenen?  
Maatregelen  Korte aanduiding van de maatregelen die de opleiding heeft genomen om de 


kans op het optreden van de ongewenste gebeurtenis te verminderen  
Eigen Oordeel  De genomen maatregelen zijn voldoende/onvoldoende  


Het resterend risico is acceptabel/nog niet acceptabel  
Verantwoordelijke Benoem de eindverantwoordelijke(n) 


11. Bijlages 
1. Factsheet opleiding (pdf uit DOD) 
2. Tabel tentamenrendement (uit MIVU) 
3. BSA gegevens 


 Toelichting bij de bijlages 
• In het Digitaal Onderwijsdossier (DOD) worden op 5 oktober de factsheets in pdf aangeboden 


(zie https://digitaalonderwijsdossier.login.vu.nl/ ). Deze factsheets worden als bijlage bijgevoegd 
bij het opleidingsjaarverslag. Op de cijfers kan op verschillende plekken in het format 
gereflecteerd worden:  


o Paragraaf 3.2 over instroom, doorstroom en uitstroom van het format op facultair en 
opleidingsniveau volgens verschillende definities (volledig cohort, kpi en visitatie). De 
verschillende definities worden toegelicht in de factsheets (laatste pagina).  


o Paragraaf 4.1.2 over de NSE 
• Ten behoeve van paragraaf 6.2 is het rapport Tentamenrendement beschikbaar (zie 


map/categorie: MIVU/onderwijs/kwaliteitszorg/opleidingsjaarverslagen). Omdat de relatie 
tussen module en opleiding niet eenduidig is weer te geven is hiervan geen pdf-document 
gegenereerd.  


• In MIVU staan vanaf 1 september al verschillende rapporten die een indruk geven van de cijfers:  
o Factsheets (deze worden dus na 1 oktober in pdf omgezet en aangeboden in DOD). 
o Opleidingsjaarverslagen – Tentamenrendement (+ voor moduleset) 
o Opleidingsjaarverslagen – Exchange studenten 



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

https://digitaalonderwijsdossier.login.vu.nl/





8 
 


Elk van deze rapporten kent een handleiding met precieze definities en uitleg voor gebruik van het 
rapport (in het geval van de factsheets zit de toelichting in het rapport). 
• De gegevens m.b.t. BSA moeten door de faculteit zelf worden gegenereerd. 







1 
 


Format jaarverslag examencommissie 
 
Functies jaarverslag examencommissie volgens dit format: 
- rapporteren over de werkzaamheden van de examencommissie (voor zichzelf en faculteitsbestuur) 
- input voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
- informatie voor midterm review en visitatie van een opleiding 
 
Het jaarverslag wordt per opleiding opgesteld, dit kan ook een deelverslag zijn.  
 
Jaarverslag examencommissie <Opleiding> <faculteit> <jaar> 


1. Examencommissie: samenstelling, reikwijdte en functioneren ..................................................... 2 


2. Toetsbeleid en kwaliteitszorg ......................................................................................................... 2 


3. Belangrijke agendapunten en standpuntwijzigingen ...................................................................... 3 


4. Advies OER ...................................................................................................................................... 3 


5. Fraude ............................................................................................................................................. 3 


6. Terugblik op geformuleerde aandachtspunten, knelpunten en de aanpak daarvan ..................... 3 


7. Overzicht beroepen ......................................................................................................................... 4 


8. Overzicht behandelde klachten en verzoeken ................................................................................ 4 


9. Jaarplan examencommissie ............................................................................................................ 4 


 


 
  







2 
 


1. Examencommissie: samenstelling, reikwijdte en functioneren  
 
1.1. Samenstelling commissie Wie zijn de leden, voor welke opleiding(en), welke interne en 
externe deskundigen, zittingstermijn, hebben ze training voor examencommissies gevolgd; is 
examencommissie gehoord door FB bij benoemen nieuw lid? (= wettelijke plicht). 
 
1.2. Subcommissies - indien van toepassing –  
Zijn er subcommissies ingesteld? Fungeert de personele samenstelling van de examencommissie 
ook als andere commissie, bijvoorbeeld als toelatingscommissie of BSA-commissie? 
 
1.3. Vergaderingen o.a. vergaderschema vooraf vastgesteld en gepubliceerd of ad hoc; 
aanwezigen bij vergaderingen, hoe wordt er omgegaan met aanwezigheid adviserende 
leden/leden van bestuur/management? 
 


Is er aanleiding om voor de samenstelling, reikwijdte en functioneren verbeterpunten te formuleren 
voor 2018-2019? Zo ja, geef ze hieronder weer. 


 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


2. Toetsbeleid en kwaliteitszorg 
2.1 Borging kwaliteit tentamens, eindwerkstukken en examens 
Zie hierbij ook H6 uit het opleidingsjaarverslag.  
2.1a Visie en doelstellingen  
Beschrijf de wijze waarop de kwaliteit van tentamens en examens wordt geborgd volgens het 
toetsbeleid en de kwaliteitszorg. Besteed daarbij aandacht aan de borging vooraf, of docenten vooraf 
tentamens aan een collega voorleggen ter collegiale beoordeling van de kwaliteit en of en hoe de 
examencommissie daar op toe ziet (dit controleert) en de borging van de kwaliteit van de 
beoordeling van eindwerkstukken (denk hierbij aan beoordelingsformulieren en de inzet van een 2e 
beoordelaar op het gebied van thesis, scriptie, verslagen onderzoekstages).  
En aan de borging achteraf, welke toetsen worden bekeken en wat zijn hierbij de criteria. Daarbij kan 
gedacht worden aan zowel inhoudelijke criteria als kwantitatieve streefwaarden/indicatoren met 
betrekking tot de toetsing, zoals toetsgegevens, slaagpercentages, de cijferverdeling. 
De invulling van dit punt kan worden overgenomen uit het jaarverslag van het voorgaande jaar indien 
er niks gewijzigd is.  
2.1b Resultaten  
Geef aan of de doelstellingen onder 2.1.a behaald zijn. Beschrijf de realisatie van de borging vooraf 
en achteraf; zijn tentamens, eindwerkstukken en examens volgens de verstrekte richtlijnen 
beoordeeld? En wat is daarbij de voornaamste conclusie? Geef een duidelijk lijstje van welke toetsen 
afgelopen jaar zijn bekeken. Geef in een overzicht (tabel) de betrouwbaarheid van de multiple-choice 
toetsen weer.  
2.1c Maatregelen  
Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze hieronder 
weer. 
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
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2.1d Samenwerking opleidingsbestuur/faculteitsbestuur 
Verliep de samenwerking met de opleidingsdirecteur/faculteitsbestuur dit jaar naar tevredenheid? Is 
er nog aanleiding om wijzigingen in de overlegstructuur aan te brengen? Heeft de EC adviezen 
uitgebracht aan de opleidingsdirecteur? Wat was hiervan de opvolging? 
 
2.2. Aanwijzen en informeren examinatoren  
2.2.a Procedure Aanwijzen en informeren examinatoren (niet elke docent is automatisch 
examinator) 
Beschrijf de procedure die wordt gehanteerd bij het aanwijzen van examinatoren. De invulling van dit 
punt kan worden overgenomen uit het jaarverslag van het voorgaande jaar indien er niks gewijzigd is.  
2.2.b Resultaten Aanwijzen en informeren examinatoren 
Beschrijf de realisatie (is de procedure gevolgd afgelopen jaar). Wanneer en wie zijn als examinator 
aangewezen, geef een overzicht in een bijlage. 
2.2.c Maatregelen 
Is er aanleiding om voor het aanwijzen en informeren van examinatoren verbeterpunten te 
formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze hieronder weer. 
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 
2.3 Wijzigingen in de regels en richtlijnen 
Welke wijzigingen in de regels en richtlijnen zijn er in het afgelopen jaar doorgevoerd (incl. 
beoordelingsnormen)? Geef zo mogelijk de onderbouwing aan. Zijn er al wijzigingen voorzien voor 
volgend jaar? (inclusief onderbouwing). 
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


3. Belangrijke agendapunten en standpuntwijzigingen  
Bijvoorbeeld blijkend uit nieuwe richtlijnen, inclusief onderbouwing. Dit hoofdstuk alleen opnemen 
indien relevant voor het afgelopen jaar.  


4. Advies OER 
Bij dit punt wordt het uitgebrachte advies over de OER kort samengevat, met daarbij of het 
betreffende advies wel of niet is opgevolgd.  


5. Fraude 
Geef aan welke maatregelen er getroffen zijn om fraude te voorkomen en hoe de examencommissie 
toezicht houdt op de naleving van deze maatregelen. De invulling van dit punt kan worden 
overgenomen uit het jaarverslag van het voorgaande jaar indien er niks gewijzigd is. 


6. Terugblik op geformuleerde aandachtspunten, knelpunten en de aanpak daarvan  
Geef de stand van zaken op de doelstellingen, actie- en verbeterpunten uit het jaarverslag van het 
vorige jaar.  
Zijn er gedurende het lopende jaar nog andere knelpunten gesignaleerd en wat is de aanpak hiervan 
geweest? 
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Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


7. Overzicht beroepen 
Geef een samenvatting van bijlage 1 (overzicht beroepen), zo mogelijk gekoppeld aan doelstellingen 
t.a.v. bijv. het aantal/soort/doorlooptijden beroepen. Geef hierop een reflectie en zet doelstellingen, 
actie- of verbeterpunten in het kader.   
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


8. Overzicht behandelde klachten en verzoeken  
Geef een samenvatting van bijlage 2 (overzicht klachten en verzoeken), zo mogelijk gekoppeld aan 
doelstellingen t.a.v. bijv. het aantal/soort/doorlooptijden klachten. Geef hierop een reflectie en zet 
doelstellingen, actie- of verbeterpunten in het kader.   
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
  


9. Jaarplan examencommissie 
Geef alle doelstellingen voor 2018-2019 hieronder weer (de afzonderlijke tabelletjes uit elk 
hoofdstuk kopiëren). Zijn er daarnaast nog nieuwe voornemens voor 2018-2019? Bedenk hierbij: wat 
wil de examencommissie de opleidingsdirecteur meegeven voor volgend jaar?  


Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 
Bijlage 1 Overzicht beroepen (in tabel aantallen weergeven) 
Hieronder treft u een overzicht van de beroepen, waarbij de examencommissie is betrokken via het 
College van Beroep voor de Examens 
a. onderwerp beroep:  
- toelating (colloquium doctum, deficiënties vooropleiding; toelating tot de master) 
- bindend studieadvies 
- vrijstelling 
- fraude 
- aanvraag vrij programma 
- overige verschillen inzake beslissingen van examinatoren of examencommissie 
b. uitspraak 
c. aantallen 
d. doorlooptijden 
 
Bijlage 2 Overzicht behandelde klachten en verzoeken (in tabel aantallen weergeven) 
(categorieën, beslissingen, aantallen (geaggregeerd))  
a. Onderwerpen als 
- kwaliteit toetsen 
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- uitvoering 
- etc 
b. uitspraak (welke zaken afgedaan door de voorzitter? Zijn er zaken ambtelijk afgehandeld?) 
c. aantallen 
d. doorlooptijden 
 
Bijlage 3 Overzicht examinatoren
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Format jaarverslag opleidingscommissie 
 
Functies jaarverslag opleidingscommissie volgens dit format: 
- rapporteren over de werkzaamheden van de opleidingscommissie (voor zichzelf en de 
opleidingsdirecteur) 
- input voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
- informatie voor midterm review en visitatie van een opleiding 
 


Jaarverslag opleidingscommissie <Opleiding> <faculteit> <jaar> 


1. Opleidingscommissie: samenstelling, reikwijdte en functioneren ................................................. 2 


2. Adviezen .......................................................................................................................................... 2 


3. Evaluatie functioneren opleidingscommissie en jaarplan voor volgend jaar ................................. 5 
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1. Opleidingscommissie: samenstelling, reikwijdte en functioneren  
 


1.1. Samenstelling commissie  
(aantal docentleden, aantal studentleden, voorzitter, secretaris, vaste toehoorders, genodigde 
deskundigen, voor welke (groep van) opleiding(en), zittingstermijn; conform reglement? 
 
1.2. Subcommissies - indien van toepassing –  
Zijn er subcommissies ingesteld? Geef ook de samenstelling en een korte reflectie op hun 
functioneren. 
 
1.3. Vergaderschema en agendapunten  
Geef hierbij aan of het vergaderschema vooraf is vastgesteld en bekend gemaakt aan FB. Is het 
gepubliceerd op de facultaire website?; aanwezigen bij vergaderingen, hoe wordt er omgegaan met 
aanwezigheid adviserende leden/leden van bestuur/management? 
 
Datum 
bijeenkomst 


met of zonder 
vertegenwoordiging 
management 
(opleidingsdirecteur/FB) 


Agendapunten (korte weergave) 


  - 


- 


- 


   


   


 
1.4 Werving leden en communicatie 
Hoe is de werving van commissieleden verlopen? Hoe is contact onderhouden met studenten, 
docenten, wetenschappers en bestuurders, en met het vakgebied van de opleiding in de 
maatschappij?  


 
Is er aanleiding om voor de samenstelling, subcommissies, vergaderingen en werving verbeterpunten 
te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze hieronder weer. 


 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 


2. Adviezen 
De wettelijke taak van de opleidingscommissie staat beschreven in de WHW: 
 
Artikel 9.18. Opleidingscommissies  
1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De 
commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de 
opleiding. De commissie heeft voorts:  
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a. instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met 
uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a, f, h tot en met u en x, en met 
uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen 7.28, vierde en vijfde lid, en 7.30b, tweede lid,  
b. als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling,  
c. adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met 
uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op grond van onderdeel a 
instemmingsrecht heeft, en  
d. als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan het 
bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden 
betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De commissie zendt de adviezen en 
voorstellen, bedoeld onder d, ter kennisneming aan de faculteitsraad.  
2. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, zijn artikel 9.35, aanhef en onderdelen b, c en d, van 
overeenkomstige toepassing.  
3. Indien de commissie een voorstel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, doet aan het bestuur 
van de opleiding of de decaan, reageert het bestuur onderscheidenlijk de decaan binnen twee 
maanden na ontvangst op het voorstel.  
4. Artikel 9.31, derde tot en met het achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
opleidingscommissie. In overleg tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en 
de faculteitsraad kan in het faculteitsreglement een andere wijze van samenstelling van de 
opleidingscommissie worden vastgelegd dan verkiezing. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is 
de andere wijze van samenstelling te handhaven.  
5. De opleidingscommissie is bevoegd het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan ten 
minste twee maal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van 
een door haar opgestelde agenda  
6. Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsreglement bepalen dat de taken 
en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de faculteitsraad, bedoeld in 
artikel 9.37. 
 
Geef hieronder een overzicht van de door de opleidingscommissie uitgebrachte oordelen en de 
resultaten daarvan.  
 
2.1 Oordeel over Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor volgend jaar  
Datum oordeel  


Korte inhoud oordeel  


Reactie van 
opleidingsdirecteur/FB 


 


Aandachtspunten 
voor volgend jaar 


 


 
2.2 Beoordeling wijze van uitvoering OER van het huidige OER  
Hoe is de uitvoering van het onderwijsprogramma verlopen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan: check of 
alle eindtermen met het programma worden behaald, de samenhang tussen de vakken, de 
academische vaardigheden, de verdeling van de studielast over de semesters en jaren, de opbouw en 
aandacht in het curriculum voor getalenteerde studenten of studenten die deficiënt zijn, 
bekendmaking van tentamenuitslagen, informatieverstrekking over het curriculum aan studenten, of 
er studiebegeleiding wordt gegeven, of de toelatingseisen zijn toegepast.  
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<dit kan 1 advies zijn, of meerdere adviezen door het jaar heen. Kopieer  indien nodig extra blokjes> 
Datum advies  


Korte inhoud advies  


Reactie van 
opleidingsdirecteur/FB 


 


Aandachtspunten 
voor volgend jaar 


 


 
2.3 Beoordeling van de studentevaluaties 
Zie hierbij ook hoofdstuk 4 uit het opleidingsjaarverslag.  
Resultaten: geef een overzicht van de belangrijkste resultaten per vak en de daarbij horende 
beoogde oplossing. Zet dit in een tabel met daarbij de reactie van het FB (advies opgevolgd?) en 
eventuele aandachtspunten voor volgend jaar.   
 
Vak Belangrijkste 


resultaten 
Oplossing(en) Reactie van 


opleidingsdirecteur/FB  
Aandachtspunten voor 
volgend jaar 


     


     


     


 
Reflectie: geef een reflectie op de werkwijze van de evaluaties en eventuele verbeterpunten voor 
volgend jaar.  
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 
2.4 Overige adviezen  
De opleidingsdirecteur of faculteitsbestuur heeft de opleidingscommissie gevraagd over de volgende 
onderwerpen advies uit te brengen. Hieronder treft u een overzicht van de gegeven adviezen, de 
resultaten hiervan en eventuele aandachtspunten voor volgend jaar.  
 
<dit kan 1 advies zijn, of meerdere adviezen door het jaar heen. Kopieer indien nodig extra blokjes> 
<Naam advies> 
Datum advies  


Korte inhoud advies  


Reactie van 
opleidingsdirecteur/FB 
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Aandachtspunten 
voor volgend jaar 


 


 
De opleidingscommissie heeft daarnaast uit eigener beweging de volgende adviezen aan de 
opleidingsdirecteur of het faculteitsbestuur uitgebracht.  
<dit kan 1 advies zijn, of meerdere adviezen door het jaar heen. Kopieer  indien nodig extra blokjes> 
 
<Naam advies> 
Datum advies  


Korte inhoud advies  


Reactie van 
opleidingsdirecteur/FB 


 


Aandachtspunten 
voor volgend jaar 


 


 


3. Evaluatie functioneren opleidingscommissie en jaarplan voor volgend jaar 
3.1 Terugblik op geformuleerde aandachtspunten, knelpunten en de aanpak daarvan  
<Geef de stand van zaken op de doelstellingen, actie- en verbeterpunten uit het jaarverslag van het 
vorige jaar. Zijn er gedurende het lopende jaar nog andere knelpunten gesignaleerd en wat is de 
aanpak hiervan geweest?> 
<Geef een korte reflectie op de uitvoering van de jaarplanning, de werkwijze en behaalde resultaten 
van de opleidingscommissie.> 
< Samenwerking opleidingsdirecteur. Verliep de samenwerking met het opleidingsdirecteur dit jaar 
naar tevredenheid? Is er nog aanleiding om wijzigingen in de overlegstructuur aan te brengen?>  
 
 
3.2 Jaarplan 2018-2019 
Geef alle doelstellingen voor 2018-2019 hieronder weer (de afzonderlijke tabelletjes uit elk 
hoofdstuk kopiëren). Zijn er daarnaast nog nieuwe voornemens voor 2018-2019? 
Bedenk daarbij: wat wil de opleidingscommissie de opleidingsdirecteur meegeven voor volgend jaar? 
Wat zijn bijvoorbeeld de top 3 prioriteiten voor volgend jaar? 
 
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
 
 





		1. Samenvatting/boodschap aan faculteitsbestuur

		2. Visie en curriculum

		3. Instroom, doorstroom, uitstroom

		4. Evaluaties

		5. Docenten

		6. Toetsing

		7. Kwaliteitsoordelen opleiding

		8. Voorzieningen

		9. Jaarplan 2018-2019

		10. Risico’s

		11. Bijlages

		Toelichting bij de bijlages



		Format jaarverslag examencommissie

		1. Examencommissie: samenstelling, reikwijdte en functioneren

		2. Toetsbeleid en kwaliteitszorg

		2.1a Visie en doelstellingen

		2.1b Resultaten

		2.1c Maatregelen

		2.1d Samenwerking opleidingsbestuur/faculteitsbestuur

		2.2.a Procedure Aanwijzen en informeren examinatoren (niet elke docent is automatisch examinator)

		2.2.b Resultaten Aanwijzen en informeren examinatoren

		2.2.c Maatregelen



		3. Belangrijke agendapunten en standpuntwijzigingen

		4. Advies OER

		5. Fraude

		6. Terugblik op geformuleerde aandachtspunten, knelpunten en de aanpak daarvan

		7. Overzicht beroepen

		8. Overzicht behandelde klachten en verzoeken

		9. Jaarplan examencommissie



		Format jaarverslag opleidingscommissie

		1. Opleidingscommissie: samenstelling, reikwijdte en functioneren

		2. Adviezen

		3. Evaluatie functioneren opleidingscommissie en jaarplan voor volgend jaar

		3.1 Terugblik op geformuleerde aandachtspunten, knelpunten en de aanpak daarvan

		3.2 Jaarplan 2018-2019










Handboek Onderwijskwaliteit Hoofdstuk Programma - Bijlagen 


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 
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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. 
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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	   	   	   	   	   	   	  







	








 


 


   


 


Aan: Faculteitsbesturen 
Van: SOZ/OKZ, contactpersoon Floor Elsenburg 
dd: mei 2018 
Betreft: Format facultair onderwijsjaarverslag 
 
Bijgaand treft u het format voor een facultair onderwijsjaarverslag aan voor het verslagjaar 2017-
2018. 


Wijzigingen 
De formats voor het opleidingsjaarverslag zijn dit jaar nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Er is een 
paragraaf over voorzieningen toegevoegd waarin de samenwerking met het onderwijsbureau en de 
ondersteuning van de opleiding aan bod komt. Daarnaast is het OLC-jaarverslag aangepast aan de 
nieuwe wettekst. In het voorliggende format voor het faculteit onderwijsjaarverslag is  
 
Toelichting voor de auteur (portefeuillehouder onderwijs) 
• Het primaire doel van het jaarverslag is een verbetermotor aanzetten. Dat betekent terugkijkend 


en evaluerend beschrijven wat is gerealiseerd van de voorgenomen plannen en (resultaat) 
afspraken (check) én het noemen van de verbeterpunten en hoe deze worden aangepakt. Dit om 
de kwaliteitscirkel plan-do-check-act ook daadwerkelijk rond te maken (act). Feitelijk vormen de 
voorgenomen maatregelen uit het jaarverslag het jaarplan onderwijs voor de faculteit. 


• Het verslag kijkt terug op het academisch jaar dat op september daarvoor is afgerond en gebruikt 
de meest recente gegevens die op het moment van opstellen beschikbaar zijn. Het jaarplan kijkt 
vooruit naar het academische jaar dat reeds gestart is bij de afronding van het jaarverslag.  


• Het verslag is bedoeld om de aansluiting te garanderen tussen de opleidingsjaarverslagen, die de 
academische kalender volgen en de jaarplannen en 4/8/12 maandsrapportages van de faculteit, 
die het kalenderjaar volgen.  


• De verbeterpunten en maatregelen uit de opleidingsjaarverslagen die opleidingsoverstijgend zijn 
moeten in dit verslag worden opgepakt. Daarbij moet met name ook aandacht zijn voor 
mogelijke risico’s.  


• Het verslag is bedoeld voor intern gebruik. Het is bedoeld voor het faculteitsbestuur om op de 
juiste manier te kunnen sturen. Daarnaast is het bedoeld als verantwoording en input voor 
bespreking met het College van Bestuur, die de informatie op haar beurt gebruikt om te sturen in 
het jaarplan VU. Het is dus niet de bedoeling om voor externe doeleinden/partijen te beschrijven 
wat er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd. Hopelijk wordt daarmee ook de omvang van het 
stuk beperkt.  


• Het facultaire onderwijsjaarverslag wordt opgesteld door de portefeuillehouder onderwijs. 
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Facultair onderwijsjaarverslag van <naam faculteit> over <academisch jaar>  
 
<naam faculteit>  
 
Auteur: 
Versie: 
Vastgesteld op: <datum> door <…>  
 
Documentbeheer 


Versie Datum Besproken met Aard wijziging 


0.1    


0.2    


0.3    


0.4    


….    
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1. Samenvatting/boodschap aan College van Bestuur 
In te vullen na invulling van de rest van het verslag om dubbel werk te voorkomen. 


1.1. Welke punten wil het faculteitsbestuur graag bespreken met het College van Bestuur? Geef 
evt een verwijzing naar de betreffende paragraaf. 


1.2. Wat ziet het faculteitsbestuur als de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten 
binnen de faculteit van het afgelopen jaar? Geef evt een verwijzing naar de betreffende 
paragraaf. 


1.3. Zijn er (structurele) knelpunten aan te wijzen die de kwaliteit van de opleidingen binnen de 
faculteit bedreigen? Geef evt een verwijzing naar de betreffende paragraaf. 


2. Facultaire aandachtspunten uit de opleidingjaarverslagen 
Geef een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten uit de opleidingsjaarverslagen en geef 
hieronder weer welke verbetermaatregelen het faculteitsbestuur neemt.  


Actie- en verbeterpunten n.a.v. opleidingsjaarverslagen: 
Besteed hierbij extra aandacht aan de aspecten uit de opleidingsjaarverslagen die vaak 
opleidingsoverstijgend zijn, zoals samenwerking tussen de verschillende gremia (OLC’s, EC, 
opleidingsdirecteuren, faculteitsbestuur), personeelsbeleid (formatie(-planning), bevordering van 
docenten, werving en benoeming van (nieuwe) docenten, docentprofessionalisering, jaargesprekken, 
loopbaanbegeleiding), gebruik ICT in het onderwijs, voorzieningen (bibliotheekbeleid, 
onderwijsruimten en studieplekken, ICT), toetsing (aandachtspunten facultair toetsbeleid).  


Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze hieronder 
weer. 


Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   
   
   
 
Actie- en verbeterpunten n.a.v. opleidingsvisitaties en/of midterm reviews: 
Wat is de stand van zaken m.b.t. de geformuleerde maatregelen n.a.v visitaties of midterm reviews?  
 
Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze hieronder 
weer. 
 
Opleiding  Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te 


realiseren 
Door wie 
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Risico’s nav opleidingsjaarverslagen: 
Ga in op de door de opleidingen benoemde (opleidingsoverstijgende) risico’s, met aandacht voor 
gevolgen op het niveau van de faculteit. Maak op basis van de risicoparagrafen van de opleidingen 
een aggregatie van de belangrijkste risico’s voor de faculteit. De uitkomst van deze risicoanalyse kan 
de faculteit vervolgens als ‘onderwijsrisico’s’ opnemen in de faculteitsbrede risicoparagraaf met 
strategische, vermijdbare en externe risico’s.  
 
Een risico wordt gedefinieerd als het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande 
gebeurtenis in de toekomst, waarvan de gevolgen het bereiken van de doelstellingen geheel of 
gedeeltelijk kunnen bedreigen. Hierbij moet benadrukt worden: risico’s nemen is niet iets negatiefs, 
dat zoveel mogelijk moet worden uitgebannen. Beleid maken en uitvoeren betekent nu eenmaal 
risico’s nemen. Wel is het noodzakelijk dat er van te voren wordt nagedacht over de mogelijke 
gevolgen, zodat een afgewogen besluit kan worden genomen. Het doel van het benoemen van de 
risico’s is het voorkomen, vermijden of verkleinen van de risico’s, met als uiteindelijk ideaal dat de 
opleiding bij de realisatie van haar of zijn ambities en doelstellingen niet door onverwachte gevolgen 
wordt gestoord. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen interne (binnen de invloed van de 
faculteit) en externe risico’s (buiten de directe invloed van de faculteit). Zie voor meer uitleg en 
voorbeelden van mogelijke risico’s het ‘levende document’ Risicomanagement in het onderwijs 
(bijlage van H5 van het Handboek Onderwijskwaliteit).  
 
Risico  Kernachtige korte omschrijving van het risico  
Soort Risico Intern of extern risico (binnen of buiten de invloed van de faculteit) 
Prioritering risico Laag-Middel-Hoog 
Ontwikkeling  Is het een nieuw risico of bestaand? Indien bestaand: het risico is toegenomen/ 


gelijk gebleven/ afgenomen /verdwenen?  
Maatregelen  Korte aanduiding van de maatregelen die de faculteit heeft genomen om de 


kans op het optreden van de ongewenste gebeurtenis te verminderen  
Eigen Oordeel  De genomen maatregelen zijn voldoende/onvoldoende  


Het resterend risico is acceptabel/nog niet acceptabel  
Verantwoordelijke Benoem de eindverantwoordelijke(n) 
  



https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/redirect.aspx?cid=tcm:164-755063-16
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3. Onderwijsgegevens 
Geef resultaten op facultair niveau m.b.t. instroom, uitval, voortgang, rendement en evaluaties. 


3.1. Zijn er in 2017-2018 facultaire doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de instroom, 
doorstroom en uitstroom van studenten? Zo ja, welke? Zijn er in 2017-2018 facultaire 
doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de evaluaties (cursus/curriculum/NSE/NAE)? 
Zo ja, welke? 


3.2. Geef ook aan of deze doelstellingen behaald zijn. Maak hierbij gebruik van de kwantitatieve 
gegevens uit de factsheet van de faculteit en de BSA-gegevens van de faculteit. De cijfers in 
de factsheets zijn volgens verschillende definities (volledig cohort, kpi en visitatie). De 
verschillende definities worden toegelicht in de factsheets zelf (laatste pagina). 


3.3. Is er aanleiding om nieuwe doelstellingen te formuleren voor 2018-2019? Zo ja, geef ze 
hieronder weer. 


o geef een vergelijking met verleden jaar en met de doelen  
o welke positieve ontwikkelingen, wat ging er goed?  
o welke maatregelen zijn genomen, op welke termijn (kt, lt) en door wie?  
o welke verbeterpunten zijn er voor volgend jaar?   


 
Actie- en verbeterpunten n.a.v. Instroom, doorstroom en uitstroom studenten  
Doelstelling/actie/verbeterpunt Per wanneer te realiseren Door wie 
   
   


Bijlages 
1. Factsheet faculteit (pdf uit DOD) 
2. BSA gegevens faculteit 
3. Samenvatting opleidingsjaarverslagen. Neem alle eerste hoofdstukken (samenvatting) over 


uit alle opleidingsjaarverslagen van de faculteit.   


Toelichting bij de bijlages 
1. In het Digitaal Onderwijsdossier (DOD) worden op 5 oktober de factsheets in pdf aangeboden 


(zie https://digitaalonderwijsdossier.login.vu.nl/ ). Deze factsheets worden als bijlage bijgevoegd 
bij het facultair onderwijsjaarverslag. Op de cijfers dient gereflecteerd te worden in H3 van het 
jaarverslag (onderwijsgegevens).  


2. In MIVU staan vanaf 1 september al verschillende rapporten die een indruk geven van de cijfers:  
a. Factsheets (deze worden dus na 1 oktober in pdf omgezet en aangeboden in DOD). 
b. Opleidingsjaarverslagen – Tentamenrendement (+ voor moduleset) 
c. Opleidingsjaarverslagen – Exchange studenten 


Elk van deze rapporten kent een handleiding met precieze definities en uitleg voor gebruik van het 
rapport (in het geval van de factsheets zit de toelichting in het rapport). 
4. De gegevens m.b.t. BSA moeten door de faculteit zelf worden gegenereerd.  



https://digitaalonderwijsdossier.login.vu.nl/
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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.		
	








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



		Definitie van een minor aan de VU

		Organisatie van een minor aan de VU

		Kwaliteitseisen voor een minor aan de VU
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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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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.    
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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. 
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Bijlage 3 - Dublin Descriptoren op Bachelor- en Masterniveau  
   
   
   
   Bachelor   Master  


   
Kennis en inzicht  
   


Heeft aantoonbare kennis en 
inzicht van een vakgebied, waarbij 
wordt voortgebouwd op het niveau 
bereikt in het voortgezet onderwijs 
en dit wordt overtroffen, 
functioneert doorgaans op een 
milieu met ondersteuning van 
gespecialiseerde handboeken, 
enige aspecten voorkomen 
waarvoor kennis van de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied 
vereist is.  
   


 Heeft aantoonbare kennis en inzicht, 
gebaseerd op de kennis en het inzicht 
op het niveau van Bachelor en deze te 
overtreffen en/of verdiepen, als mede 
een basis of kans bieden om een 
originele bijdrage te bieden aan het 
ontwikkelen en/of toepassen van 
ideeën, vaak in onderzoeksverband.  
   


Toepassen kennis 
en inzicht  
   


Is in staat om zijn/haar kennis en 
inzicht op een dusdanige wijze toe 
te passen, dat dit een 
professionele benadering van 
zijn/haar werk of beroep laat zien, 
en beschikt verder over 
competenties voor het opstellen en 
verdiepen van argumentaties en 
voor het oplossen van problemen 
op het vakgebied.  
   


 Is in staat om kennis en inzicht en 
probleemoplossende methodes toe te 
passen in nieuwe of onbekende 
omstandigheden binnen een bredere (of 
multidisciplinaire) context die 
gerelateerd is aan het vakgebied; is in 
staat om kennis te integreren en met 
complexe materie om te gaan.  
   


Oordeelsvorming  
   


Is in staat om relevante gegevens 
te verzamelen en interpreteren 
(meestal op het vakgebied) met 
het doel een oordeel te vormen dat 
mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante sociaal-
maatschappelijke, 
wetenschappelijke of ethische 
aspecten.  
   


 Is in staat om oordelen te formuleren op 
grond van onvolledige informatie en 
daarbij rekening te houden met sociaal-
maatschappelijke en ethische 
verantwoordelijkheden, die zijn 
verbonden aan het toepassen van de 
eigen kennis en oordelen.  
   


Communicatie  
   


Is in staat om informatie, ideeën en 
oplossingen over te brengen op 
een publiek bestaande uit 
specialisten en niet-specialisten.  
   


 Is in staat om conclusies, alsmede de 
kennis, motieven en overwegingen die 
hieraan ten grondslag liggen, duidelijk 
en ondubbelzinnig over te brengen op 
een publiek van specialisten en niet-
specialisten.  
 


Leervaardigheden  
   


Bezit de leervaardigheden die 
noodzakelijk zijn om een 
vervolgstudie die een hoog niveau 
van autonomie veronderstelt aan 
te gaan.  
   


 Bezit de leervaardigheden die hem of 
haar in staat stellen een vervolgstudie 
aan te gaan met een grotendeels 
zelfgestuurd of autonoom karakter.  
   


   







