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Beperkt beoordelingskader aanvragen landelijke projecten 
 
In overleg met het Ministerie van OCW wordt uit de € 8 miljoen die beschikbaar is gesteld voor 
experimenten met vormen van landelijke toetsing een bedrag gereserveerd voor 2 à 3 ‘landelijk brede’ 
projecten, waaraan dus àlle opleidingen van een bepaald type deelnemen (dus, bijvoorbeeld, alle 
opleidingen fysiotherapie of alle opleidingen HBO-Rechten). Per pilot is een subsidiebedrag van € 50.000 
beschikbaar. 
 
De aanvragen voor dergelijke projecten worden beoordeeld aan de hand van de criteria 1 t/m 6 zoals 
hieronder weergegeven. Het bestuur van de HBO-raad besluit of de voorstellen in voldoende mate aan deze 
criteria tegemoet komen op basis van een advies dat wordt opgesteld door een projectgroep onder 
voorzitterschap van drs. Huug de Deugd, lid CvB Hogeschool Inholland.  
 
Algemeen uitgangspunt is dat de landelijk brede projecten worden gestart in verschillende hbo-sectoren en 
met verschillende vormen van gemeenschappelijk toetsen.  
 
Indien er meer aanvragen worden ingediend (dan waarvoor middelen beschikbaar zijn), wordt een 
rangschikking gemaakt naar de mate waarin de voorstellen geheel of ten dele aan de criteria voldoen. Het 
bestuur besluit op basis van deze rangschikking, die wordt opgesteld door de toetsende projectgroep,  welke 
voorstellen in aanmerking komen voor subsidiëring.  
 
Beoordelingskader 
 
1) De aanvraag maakt duidelijk welke groep van opleidingen het betreft, welke vorm van 

gemeenschappelijk toetsen wordt gekozen en of, en zo ja welke, hogeschool als penvoerder optreedt. 
De aanvraag wordt ingediend door een tekenbevoegd bestuurder van deze hogeschool. Indien nog geen 
penvoerder bekend is, wordt dit vermeld. De aanvraag wordt dan ingediend door een tekenbevoegd 
bestuurder van één van de deelnemende hogescholen; in dat geval geldt als voorwaarde voor het 
uitbetalen van het toegekende subsidiebedrag, dat de indieners nader bepalen welke hogeschool als 
penvoerder optreedt.  
 

2) De aanvraag bevat voorts een projectplan met daarin ten minste: 
a. een contactpersoon 
b. een overzicht van de deelnemende opleidingen 
c. de begindatum van het project 
d. de voorziene einddatum van het project (NB: een project kan niet langer doorlopen dan tot het 

einde van het studiejaar 2013-2014) 
e. een begroting 
f. een verklaring namens de deelnemende hogescholen dat zij instemmen met deelname aan het 

project 
g. of er tussentijdse evaluatie- resp. bijstellingsmomenten zijn voorzien en zo ja, welke en 

wanneer 
h. een inhoudelijke beschrijving van het eindproduct 
i. wanneer het beoogde eindproduct gereed is, alsmede informatie over de wijze waarop 

daaromtrent wordt gerapporteerd 
j. de criteria aan de hand waarvan de projectverantwoordelijken zich zelf t.z.t. een oordeel 

vormen over de vraag of het project geslaagd is of niet 
k. een inschatting van de mate waarin de uitkomst(en) van het project t.z.t. breder kunnen worden 

gebruikt dan uitsluitend bij de betrokken opleidingen en zo ja, bij welke (groep van) 
opleidingen.  
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3) De aanvraag is aantoonbaar ‘landelijk dekkend’ d.w.z. vertegenwoordigt alle ‘dezelfde’ opleidingen 
(bijv. dus alle opleidingen bedrijfseconomie, alle opleidingen fysiotherapie etc.). 
 

4) In afwijking van de vorige bepaling kan, indien één of enkele opleidingen er voor kiezen niet deel te 
nemen aan het project, een aanvraag toch worden gehonoreerd wanneer naar het oordeel van het 
bestuur het resterende aantal opleidingen dat wel deelneemt omvangrijk genoeg is om het project als 
‘landelijk breed’ aan te merken 

 
5) De aanvraag betreft daadwerkelijk een vorm van ‘gezamenlijk toetsen’ waarbij elk van de 

aanvragende opleidingen is betrokken: er is derhalve sprake van  
a. een situatie waarbij alle studenten van de gezamenlijke (deelnemende) opleidingen in één of 

meerdere vakken dezelfde toets(en) afleggen, òf 
b. een gezamenlijke instellingsonafhankelijke curriculumoverstijgende (voortgangs)toets.  

 
6) De aanvraag van een groep van opleidingen overlapt aantoonbaar niet of althans in zo gering 

mogelijke mate met de (andere) pilots op het gebied van gezamenlijk toetsen die worden gestart door 
samenwerkingsverbanden van (ten minste) 3 hogescholen. En die dus niet ‘landelijk breed’ zijn.) 
 

7) De aanvraag overlapt aantoonbaar niet of althans is zo gering mogelijke mate met andere landelijk 
brede pilots op de volgende punten: 

a. de vorm van gemeenschappelijke toetsing 
b. de hbo-sector waarbinnen het project plaatsvindt.  

 
 


