Onderwijs

Onderwijskwaliteit

Uitdagingen
en kansen
Vanuit onze ervaringen -als trainers bij de Basisleergang kwaliteit hbo die door
ruim 100 deelnemers van een groot aantal hbo-instellingen is gevolgd- met de
bevordering van de onderwijskwaliteit in het hbo, maken wij een inhoudelijke
balans op. Hoe is het gesteld met de onderwijskwaliteit in het hbo? En waar
liggen de uitdagingen en kansen voor het verbeteren van deze kwaliteit?
Wij hopen zo een bijdrage te leveren aan gerichtere vervolgstappen om de
onderwijskwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.
Belang scherpe visie en beroepsprofilering is
evident maar bestaat nog (lang) niet overal
(NVAO standaard 1)
Het is de bedoeling van het accreditatiestelsel en de
NVAO dat opleidingen zich vanuit de landelijke eindkwalificaties verder profileren door keuzes te maken.
Een goede profilering zou in onze ogen in ieder geval
een combinatie van de volgende onderdelen moeten
bevatten:
• visie op het beroep en het vakgebied;
• visie op reflective practioner1;
•	visie op onderzoekend vermogen/onderzoekende
houding.
In de praktijk blijkt dat nog lang niet iedere opleiding
duidelijke beroepskeuzes maakt. Veelal wordt nog
braaf het landelijk beroepsprofiel overgenomen zonder de regionale, nationale of internationale inkleuring.
De visie op onderzoekend vermogen/onderzoekende houding begint wel duidelijk vorm te krijgen.
Onderzoek wordt daarbij ook steeds beter ten dienste
gesteld van de te ontwikkelen specifieke beroepsproducten zoals een advies of bijvoorbeeld een handeling.
Nog onvoldoende helder is echter hoe vanuit de visie
op het beroep/vakgebied en de visie op onderzoekend
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vermogen de rol van reflective practioner gedefinieerd
wordt. Opleidingen worstelen nog met vragen als:
Betreft het hier alleen kritisch reflectief vermogen? Of
betekent het ook kunnen nadenken over je eigen en
andermans professionele standaarden? Vraagtekens
durven zetten bij bestaande bedrijfsprocessen (zo
doen wij dat nu eenmaal hier)? Of gaat het bijvoorbeeld meer over het denken over persoonlijke effectiviteit en de effecten van het professionele handelen
op de omgeving?
De debatten over de gewenste profilering met het
werkveld, de alumni, de lectoraten en de docenten,
kenmerken zich nog te veel door divergeren. Het convergeren, keuzes maken en vaststellen van de visie
schiet er hierbij bij in.
Ook het uitdragen van een eenmaal vastgestelde visie
is nog lang geen dagelijkse praktijk. Hierdoor weten
de docenten, studenten en het werkveld niet wat er in
de visie staat. Het blijft hierdoor een papieren tijger,
terwijl het juist de bedoeling is dat studenten door
de uitwerking van de visie wat te kiezen hebben, het
afnemend beroepenveld weet welk type beroepsbeoefenaren waar worden opgeleid, de opleiding veel
gerichter haar onderwijs, personeel en lectoraten/
kenniskringen kan (in)richten en haar docententeam
kan binden.

Dr. P.F.A. van
Deursen is
directeur van
onderwijs.
pro (www.
onderwijs.pro).
Onderwijs.pro
ondersteunt
opleidingen
van hogescholen bij verbetertrajecten,
doorgaans ter
voorbereiding
op accreditaties en heraccreditaties.
Als lid van de
agendacommissie van het
Platform hbo
van het Nederlands Netwerk
Kwaliteitsmanagement
organiseert
hij tweemaandelijkse,
landelijke,
netwerkbijeenkomsten.

Drs. Ing. O.J.
Pijl is teamleider instellingsbrede
kwaliteitszorg
onderwijs bij
Hogeschool
Utrecht (www.
hu.nl). Hij is
bestuurslid van
het Nederlands
Netwerk voor
Kwaliteitsmanagement. Zijn
adviesbureau
(www.2Reflect.
nl) adviseert
diverse
organisaties op
het gebied van
kwaliteitszorg,
procesmanagement en
documenteren.

19
12-6-2017 14:17:59

2. Sociaal constructivisme vormt nog steeds de
onderwijskundige basis (NVAO standaard 2)
Didactisch is het sociaal constructivisme met kenmerken als actief leren, samenwerkend leren, leren
in de authentieke beroepspraktijk en reflecterend
leren nog steeds de dominante stroming in het hoger
beroepsonderwijs. De meeste opleidingen hebben
daarbij moeite met de verticale opbouw van de competenties in inhoudelijke leerlijnen. Het systematisch
opbouwen van een competentie vanaf de propedeuse
(van laag complex met veel begeleiding) naar hbobachelor (complex en zelfstandig) blijkt moeilijk. Ook
het systematisch, inhoudelijk, uitlijnen van competenties naar leerdoelen via een competentiematrix
blijft in de praktijk ingewikkeld. Sommige curriculumcommissies nemen hierin duidelijk de regie. Dat betekent veel werk en ook gedetailleerd werk. Maar als de
matrix er eenmaal is, heeft de curriculumcommissie
wel een mooi sturingsmechanisme om het curriculum systematisch uit te lijnen en de didactische en
inhoudelijke samenhang en validiteit te borgen.

Als een curriculumcommissie weet welke inhouden bij elkaar
horen, welke inhouden op elkaar moeten volgen en als ze weet
welke onderdelen van competenties in welk type inhoudelijke
en didactische leerlijn moeten worden aangeboden, kan zij
competenties op een logische manier gaan onderbrengen
in het curriculum. Dat wordt doorgaans gedaan in een
competentiematrix waarin alle onderwijseenheden op
een as staan, alle niveaus (propedeuse, tweede/derde jaar,
afstudeerfase) op een andere as en alle competenties op een
derde as. Met kruisjes geef je dan aan waar welke competentie
op welk niveau voorkomt. Dit is een van de belangrijkste
middelen voor de curriculumcommissie om regie te voeren. Op
basis van de kruisjes zie je of alle competenties afdoende aan
bod komen of dat er ergens dubbelingen of hiaten zitten. Op
basis van dit overzicht kan de curriculumcommissie gericht
gaan bijsturen om het curriculum beter dekkend te maken of
inhoudelijk en didactisch logischer op te bouwen.

3. Leerdoelen en toetsmatrijzen blijven ingewikkeld (NVAO standaard 2)
Ronduit zwak blijkt de kwaliteit van de leerdoelen.
Docenten hebben hierbij vooral moeite met het maken
van de koppeling tussen competenties en het competentieniveau. Ook blijken binnen docententeams nog
onvoldoende afspraken te worden gemaakt over de
wijze waarop de leerdoelen worden geformuleerd en
het abstractieniveau waarop dat gebeurt. Zo varieert
het aantal leerdoelen binnen een opleiding soms van
6-30 per onderwijseenheid. Ook hebben de opleidingen nog steeds moeite met het formuleren van
toetsmatrijzen. Het betreft hier puur de onderwijskundige techniek van het formuleren van leerdoelen en
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het opstellen van toetsmatrijzen die docenten nog te
veel afschrikt. Onder invloed van de BasisKwalificatie
Examinering (BKE), waarbij hbo-docenten moeten
aantonen gekwalificeerd te zijn goede toetsen te
maken, is hier weliswaar een verbetering in te zien,
maar de kwaliteit van de matrijzen is nog op te veel
plaatsen voor flinke verbetering vatbaar.

4. Toetsbeleid en toetsorganisatie (zie literatuurlijst 1) krijgen meer vorm (NVAO standaard
3 en 4)
In het toetsbeleid wordt geëxpliciteerd wat de opleiding met toetsing wil bereiken en worden steeds
duidelijkere afspraken gemaakt over de wijze waarop
getoetst wordt. Hier zien we al de eerste positieve
effecten van de Senior Kwalificatie Examinering
(SKE-)trajecten. In SKE-trajecten worden managers,
voorzitters van examen-, toets- en curriculumcommissies getraind in het opzetten van een gestroomlijnde toetsorganisatie en het ontwikkelen van
toetsbeleid en toetsprogramma’s. Wij raden managers
dan ook aan zelf en in ieder geval hun voorzitters van
examencommissies deel te laten nemen aan SKEtrajecten.
De vertaling van het toetsbeleid naar het toetsprogramma verloopt steeds beter. Hierboven is al
geschetst dat de competentiematrix vaak nog niet een
levende matrix is en dat de leerdoelen en daarmee
ook het hele systeem van toetsing nog niet altijd
naadloos aansluit bij deze matrix (zie literatuurlijst 2).
Hierdoor is de koppeling leerdoel-toetsvorm (welke
toets past bij deze competentie, op dit niveau bij deze
inhoud bij deze onderwijseenheid) nog niet altijd
optimaal.
De kwaliteit van de toetsen zelf begint over het algemeen op niveau te raken. Begrippen als validiteit en
betrouwbaarheid zijn, vooral door de BKE-cursussen
en de wakende, borgende examencommissie bij
docenten bekend en worden juist gehanteerd. De
conclusies van de Commissie Rullmann (zie literatuurlijst3) (zie ook pagina 16 advies vreemde ogen
dwingen) dat hogescholen door de uitvoering van het
rapport “Vreemde ogen dwingen” (zie literatuurlijst 4)
veel meer toetskennis in huis hebben en veel meer
aan kennisdeling en benchmarking doen dan in het
verleden, ervaren wij in onze praktijk ook. Dit geldt
ook voor hun conclusie dat dit al merkbaar tot flinke
kwaliteitsstappen heeft geleid op het gebied van
externe validering van toetsen.
Ook de toetsorganisatie wordt steeds duidelijker.
Examencommissie, toetscommissie, management en
docenten weten steeds beter wie wat op welk moment
doet. Zij weten elkaar steeds beter te vinden en, waar
gewenst, samen te werken.
Tot slot bestaan er te veel misverstanden over het
afstudeerprogramma. Andriessen (zie literatuurlijst 5)
noemt er drie: Studenten in het hbo moeten afstu-
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deren op een scriptie, de scriptie moet een verslag
zijn van wetenschappelijk onderzoek, studenten en
lectoraten in het hbo doen allebei praktijkgericht
onderzoek. Wij willen daar nog een vierde misconceptie aan toevoegen. Opleidingen denken nog te vaak
dat álle competenties in een afstudeerprogramma
integraal aan de orde zouden moeten komen en
vooral ook getoetst zouden moeten worden. Voor ons
is een afstudeerprogramma (zie literauurlijst 6) een
representatie van de visie waarin een set kerncompetenties van de opleiding integraal op bijvoorbeeld
bachelorniveau moet worden aangetoond. Alle competenties die in deze afstudeerfase niet aan de orde
komen, kunnen elders in het programma van jaar 4
(en eind jaar 3) worden afgetoetst.

5. Veel hoofdrolspelers: co creatie als natuurlijke werkvorm
Veel onduidelijkheid bestaat er nog over de organisatorische kwaliteit van opleidingen. Wij raden
daarom opleidingsmanagers aan de regie te pakken
om de verschillende verantwoordelijkheden voor
het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, aanpassen
en borgen van het curriculum op een rij te zetten
en met de betrokkenen zeer goed door te nemen en
dit vervolgens te monitoren. Het betreft vragen als:
wie is er nu verantwoordelijk voor de beroepsvisie,
de didactische visie, de leerdoelen, de samenhang,
de actualiteit, de beroepsgerichtheid, de toetsen, het
verstrekken van een diploma, enzovoort. Wat doet het
management? De docenten? De curriculumcommissie? De examencommissie? De toetscommissie? De
beroepenveldcommissie? De opleidingscommissie?
De lectoraten en kenniskringen? De ondersteunende
staf? De studenten?
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In de praktijk zijn deze verantwoordelijkheden namelijk lang niet altijd duidelijk. Voor alle werkzaamheden
in een professionele, lerende, kennisorganisatie geldt
dat samenwerken tussen meerdere partijen steeds

Didactisch is het sociaal
constructivisme nog steeds de
dominante stroming in het hoger
onderwijs
meer centraal komt te staan. Dit noopt tot het besef
van een intensieve wederkerige afhankelijkheidsrelatie tussen meerdere partijen (waaronder de klant of
eindgebruiker) met duidelijk gevoeld eigenaarschap.

6. Evalueren: meer balans en effectief verbinden met de PDCA
In feite is het onderwijsproces zelf al een vorm van
pdca. Vanuit de leerdoelen (plan) krijgt het onderwijs
vorm (do), vindt er toetsing plaats van gerealiseerde
leerdoelen (check) en wordt er naar aanleiding van
de toetsresultaten een besluit genomen (act) hoe de
student verder gaat. In die zin is het onderwijs een
schoolvoorbeeld van integratie van kwaliteitsmanagement in het proces (zie literatuurlijst 7).
Daarnaast kenmerkt de checkfase zich door een grote
hoeveelheid evaluaties. Een deelnemer van onze
leergang vermeldde bij de intake: “Het lijkt wel een
marktonderzoek!”. De Nationale studentenenquête
(NSE), Keuzegidsen, Beste studies van Elsevier, de
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HBO Monitor, de NVAO-toets op de standaarden, intern
audits op diezelfde standaarden, cursusevaluaties,
docentenevaluaties, blokevaluaties, stage-evaluaties,
exit-enquêtes, rendementscijfers, uitval en ga zo maar
door.
Wat in de eerste plaats opvalt is dat het merendeel
van de evaluaties zicht richt op de kwaliteit van de
onderwijsleeromgeving: hoe gaat het op school?
Terwijl twee NVAO-standaarden zich richten op de
‘buitenwereld’ van vak en beroep. Alleen de HBO
Monitor geeft in dit kader een beeld van hoe alumni

Een eigen visie binnen het
docententeam is als een kompas,
motor en anker
zelf (!) aankijken tegen het nut van hun opleiding in
hun eigen beroepspraktijk. Er lijkt dus een disbalans
te bestaan tussen de evaluaties van het doel van
onderwijs (opleiden tot goede beroepsbeoefenaren) en
het middel (onderwijs).
Evalueren is één, er iets mee doen is de tweede en
noodzakelijke stap. Veel opleidingen signaleren dat
het lastig is de kwaliteitskringloop rond te maken. Dat
heeft ongetwijfeld te maken met de grote hoeveelheid
evaluaties. Bovendien lijken evaluatie-instrumenten
niet altijd verbonden te zijn met de eigen visie en
een analyse van ‘hoe dingen werken’. Het heeft geen
zin aspecten van onderwijskwaliteit te evalueren
wanneer die niet aansluiten bij de visie en het ‘plan’
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van de opleiding én de manier waarop dit binnen het
onderwijs in praktijk wordt gebracht. De ‘check’ staat
niet op zichzelf. Niet elke lage score op een vraag uit
de NSE behoeft een apart verbeterplan. Inbedding
in de jaarlijkse PDCA-cyclus van een (meerjaren)
opleidingsplan is veel effectiever. Uitgaande van de
eigen visie, nieuwe ontwikkelingen in vak & beroep
en de actualiteit van prestaties zoals die zichtbaar
worden bij evaluaties en benchmarks, leidt tot een
actualisering van het plan. Een adequaat plan van
een docententeam stelt en verbindt die prioriteiten
met middelen die nodig zijn om het een en ander te
realiseren. Opleidingen kunnen meer gaan experimenteren met andere vormen van evalueren, waarbij
het gesprek belangrijker wordt dan de statistiek (die
er vaak toch al is). Het nieuwe NVAO kader (zie literatuurlijst 8) nodigt hier uitdrukkelijk toe uit.

7. Kwaliteitscultuur: durf en actie op persoonlijk niveau
Opleidingen signaleren met regelmaat dat het in de
praktijk lastig blijft personen en rollen te scheiden:
bijvoorbeeld de docent die als lid van de examencommissie iets moet vinden van het werk van een collega
docent of de voorzitter van de curriculumcommissie
die last heeft van het gebrek aan onderwijskaders die
zijn direct leidinggevende moet leveren. Het geven en
ontvangen van feedback, het scheiden van rol en persoon en het aanspreken op kwaliteit en resultaat (en
niet op persoon) zijn belangrijke voorwaarden om als
professionals samen de kwaliteitskringloop rond te
maken. Opvallend is verder dat we het als onderwijsprofessionals vaak hebben over zaken die misgaan,
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terwijl je – zie de principes van appreciative inquiry2
– veel energie en verbeterpotentieel kunt halen uit
zaken die goed gaan en die je van daaruit nog verder
kunt verbeteren, verdiepen en verbreden.

Conclusie: ‘the only way is up’
Tot slot misschien wel de belangrijkste observatie: het
is vooral duidelijk dat er binnen het hbo intensief en
constructief aan kwaliteit, kwaliteitsverbetering en
kwaliteitscultuur gewerkt wordt en dat er ook flinke
resultaten geboekt zijn. De belangrijkste zijn:

van het beroepsdomein. En zo komen weer terug bij
het belang van een eigen visie binnen het docententeam: als kompas, motor en anker.
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Noten
1	Professies veranderen razendsnel. Er is dan ook behoefte aan
hoogopgeleide mensen die kritisch naar zichzelf en bedrijven
kijken. Die zichzelf steeds afvragen of het beter/ efficiënter kan.
Die vraagtekens durven zetten bij standaardprocedures. Die zich
voortdurend afvragen wat de effecten zijn van hun eigen handelen

Wij begonnen dit artikel met onze hoop uit te spreken een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. In dit artikel
hebben wij hiertoe ingrediënten aangedragen. De
belangrijkste partij om deze ingrediënten te vertalen naar onderwijskwaliteit wordt gevormd door de
docententeams zelf en niet de (nieuwe) kaders en
richtlijnen waar ze zich toe dienen te verhouden.
Opleidingen schieten bij nieuwe kaders nog wel eens
in de ‘studentikoze’ reflex door vragen te stellen als
‘Wat moet ik doen om er aan te kunnen voldoen?’. We
zagen die reflex in het verleden nadat het afstudeerniveau ter discussie kwam te staan en opleidingen
aanvankelijk methodologische onderzoeksleerlijnen
gingen aanbieden die los stonden van de inhoud van
het curriculum. En we menen die reflex ook te zien
bij het toenemende belang van de kwaliteitscultuur
zoals die in de nieuwe NVAO kaders is benoemd. Die
wordt nu vaak meteen vertaald naar vormen van een
‘aanspreekcultuur’ wanneer zaken niet gaan zoals ze
moeten. Nog los van de vraag of ‘vragen stellen’ als
eerste stap niet beter is én of je ook niet kunt leren
van zaken die goed gaan, kan ook hier misschien een
verbinding worden gelegd met de inhoud: de waarden
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op de omgeving, die nadenken over ethiek en hun eigen en
andermans professionele standaarden. We noemen dat reflective
practioners.
2	Waarderend onderzoeken. De auditor is niet meteen gericht op
risico’s. maar gaat samen met de auditee in gesprek om te zoeken
naar onderdelen van een opleiding die goed gaan en een manier
om deze uit te bouwen richting een gedroomde toekomstvisie.
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