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NVAO RICHTLIJN BEOORDELING EINDWERKEN TIJDENS VISITATIES 

(deze richtlijn geldt voor de Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2014, 

19 december 2014, versie 1.1 - het kader 2014)  

 

Inleiding 

Het beoordelen van eindwerken is een onderdeel van de beoordeling door panels van het gerealiseerde 

eindniveau;  standaard 4 (beperkte opleidingsbeoordeling) of standaard 11 (uitgebreide opleidingsbeoordeling) 

van het vernieuwde accreditatiekader1. Deze richtlijn bevat een aantal instructies om er voor te zorgen dat panels 

deze beoordeling consistent en degelijk uitvoeren. Tegelijkertijd beogen de instructies voldoende ruimte te laten 

aan panels om op basis van deskundigheid en met toepassing van het kader, en de daarin opgenomen 

toelichting, de beoordeling af te stemmen op de kenmerken van de opleiding. 

 
In de eerste plaats is de beoordeling van eindwerken een belangrijke toets om vast te kunnen stellen of de 

beoogde eindkwalificaties worden behaald. In de tweede plaats draagt de beoordeling van de eindwerken bij aan 

het inzicht in de borging van het eindniveau en aan het inzicht in de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding als 

geheel.  

Van het panel wordt niet een inhoudelijke herbeoordeling gevraagd, maar een beredeneerde inschatting of de 

opleiding haar eigen uitgangspunten goed toepast: laat het eindwerk of het geheel aan geleverde werken zien dat 

de beoogde eindkwalificaties worden behaald? De NVAO vraagt van de panels om de borging van het vereiste 

eindniveau te beoordelen en bij twijfel nader onderzoek uit te voeren. Nader onderzoek  is aan de orde indien het 

panel eindwerken aantreft die ten onrechte als voldoende zijn beoordeeld. 

Standaard Gerealiseerd niveau 

De tekst van de standaard luidt: ‘het gerealiseerde niveau blijkt uit de tussentijdse en afsluitende toetsen, de 

eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren’. Bij deze 

standaard worden een aantal aspecten gewogen om tot een oordeel te komen. In de onderbouwing van dat 

oordeel weegt het panel de bevindingen voor ieder van deze aspecten. Daarbij is de NVAO wel van oordeel dat 

een constatering van het panel dat eindwerken ten onrechte als voldoende zijn beoordeeld, zwaar weegt, en 

aanleiding tot nader onderzoek vormt.   

 

Eindwerken in verschillende soorten 

In veel gevallen vormt de eindscriptie de eindtoets van de opleiding. Naast, of soms in plaats van, de eindscriptie 

komen ook andere eindwerken voor zoals een tentamen, portfolio, een beroepsproduct, artikel, een artistieke 

prestatie of een combinatie hiervan. De opleiding beschrijft hoe zij de realisatie van het eindniveau toetst, waarna 

het panel de opleiding in beginsel volgt bij de keuze voor de producten of het  ‘palet van eindprestaties’ die het 

beoordeelt.  

 

Selectie van de eindwerken 

De opleiding stelt het panel een complete overzichtslijst ter beschikking van alle afstudeerders van de laatste 

twee studiejaren. In ieder geval is daarop vermeld: het studentnummer, de omschrijving van het eindwerk, de 

afstudeerdatum, de variant en de locatie van de opleiding en de behaalde resultaten in de afstudeerfase 

[bijvoorbeeld: cijfer beoordeling eindwerk(en), cijfer mondelinge verdediging, eindcijfer afstuderen].  

 

Het panel selecteert minimaal 15 eindwerken uit deze lijst. Om een goed beeld te krijgen van de meetlat die de 

opleiding hanteert bij het bewaken van het eindniveau worden eindwerken geselecteerd met een (net) voldoende 

(5,5 – 6,9), een ruim voldoende tot goede (7,0 -  8,4) en een excellente (8,5 en hoger) beoordeling. Daarbij wordt 

er voor gezorgd dat de verdeling over deze klassen min of meer gelijk is aan de cijferverdeling in de volledige lijst. 

Daarnaast wordt de selectie zo samengesteld dat alle locaties en varianten van de opleiding voldoende zijn 

vertegenwoordigd om hierover een uitspraak te kunnen doen. Indien noodzakelijk breidt het panel de selectie uit.  

 

Planning 
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Het panel beoordeelt de eindwerken voorafgaand aan het locatiebezoek. Er moet in de planning rekening mee 

worden gehouden dat een aantal stappen moeten worden doorlopen: toezending overzichtslijst, selectie door 

panel, toezenden selectie aan opleiding, verzending eindwerken aan secretaris van het panel, verspreiding onder 

panelleden, eerste en eventueel aanvullende beoordeling. Tijdig contact tussen de secretaris van het panel en de 

opleiding is daarom belangrijk.  

 

Beoordelingscriteria en -formulier 

Het panel hanteert voor zijn beoordeling de criteria die de opleiding toepast bij de beoordeling van de eindwerken. 

In het geval dat het panel deze criteria niet adequaat acht, geeft het hierover uitleg aan de opleiding, licht e.e.a. 

toe in het rapport en beoordeelt het de eindwerken op basis van de aangepaste criteria. Het panel betrekt de per 

eindwerk ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren bij zijn beoordeling.   

 

Oordeel panel 

Het panel verdeelt de selectie van eindwerken onder de panelleden. Elk panellid beoordeelt de hem/haar 

toebedeelde eindwerken voorafgaand aan de visitatie. Bij twijfel of de opleiding het eindwerk terecht als 

voldoende heeft beoordeeld wordt het aanvullend door een tweede panellid beoordeeld (het vier-ogen-principe). 

Studentleden kunnen worden betrokken bij de beoordeling, maar in dat geval beoordeelt ook een ander panellid 

het eindwerk.  

 

Aanvullend onderzoek bij twijfel aan bewaking eindniveau 

Wanneer het panel bij meer dan 10%  van de beoordeelde eindwerken ernstige twijfel heeft of deze wel aan de 

maat zijn, breidt het panel de eerste selectie uit. Aangezien deze uitbreiding van het aantal bestudeerde 

eindwerken er op gericht is om vast te stellen of de opleiding de cesuur juist hanteert ligt het voor de hand dat het 

panel hiervoor vooral eindwerken op de grens van voldoende en onvoldoende selecteert, maar enige spreiding in 

cijfers is nodig om ‘tunnelvisie’ te vermijden. De werkwijze wordt gemotiveerd in het beoordelingsrapport.  

 

Locatiebezoek 

Tijdens het locatiebezoek wordt gesproken met beoordelaars/examinatoren van de opleiding om een goed inzicht 

te krijgen in de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen.  

 

Rapportage oordeel (on)voldoende 

Het panel formuleert pas na afloop van de gesprekken tijdens de visitatie een gewogen eindoordeel over het 

gerealiseerd eindniveau en betrekt daarbij de informatie uit het gesprek met de beoordelaars/examinatoren. 

Wanneer een panel eindwerken door de opleiding onterecht als voldoende beoordeeld acht, rapporteert het 

daarover in zijn beoordelingsrapport en beredeneert vervolgens inhoudelijk welk oordeel (Onvoldoende, 

Voldoende, Goed of Excellent) het geeft voor het gerealiseerde niveau van de opleiding. In de onderbouwing 

betrekt het panel zijn algemene indruk van het niveau van toetsing in de opleiding en het niveau van functioneren 

van afgestudeerden in de praktijk en, indien van toepassing, in een vervolgopleiding.  

 

Aantallen 

Indien het aantal afgestudeerden in de laatste twee studiejaren minder dan 30 bedraagt, vraagt het panel naar 

een lijst met daarop de laatste 30 afgestudeerden of naar alle afgestudeerden als het aantal afgestudeerden in 

totaal minder is dan 30. Dit laatste kan bijvoorbeeld gelden voor onderzoeksmasters, die doorgaans klein zijn. 

Voor het overige gelden de bepalingen zoals eerder genoemd.  

 

Samenhangende opleidingen en bachelor- en mastercombinaties 

De visitatie kan bestaan uit het beoordelen van meerdere (kleinere) opleidingen tegelijkertijd zoals bij de 

lerarenopleidingen in het hbo en wo of een aantal bachelor- en masteropleidingen in het wo binnen één discipline. 

In dat geval breidt het panel naar eigen inzicht de omvang van de selectie van 15 eindwerken uit tot een omvang 

die het panel in staat stelt om tot een adequate beoordeling van het gerealiseerde niveau van elke afzonderlijke 

opleiding te komen. Per opleiding (CROHO-registratie) moeten ten minste vier eindwerken worden beoordeeld. 

In bijzondere situaties kan worden overlegd met de NVAO. 
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