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Voor u ligt het rapport van de expert groep pr ot ocol. De expert groep heeft van de Ver eniging Hogescholen de opdracht gekr egen om de wenselij k heid en m ogelij k heid t e verk ennen van een gezam enlij k, bot t om - up opgest eld prot ocol of prot ocollen voor het beoordelen van ( ker n) werkst uk ken en t e adviser en ov er de w ij ze waarop deze t ot st and dienen
t e k om en en aan w elk e kwalit eit seisen deze dienen t e voldoen.
De ex pert gr oep is zich bij haar w erk voort durend bewust gew eest van het dilem m a dat in
het idee van gezam enlij ke pr ot ocollen zit v erscholen. Enerzij ds is het verant w oord beoordelen van ( k er n) w er kst ukk en van st udent en zo belangr ij k voor de k walit eit en geloofwaardigheid van het onderw ij s dat er st er ke w aarborgen m oet en zij n dat dit pr oces goed
verloopt en t ranspar ant is. Dit m aakt de v raag naar st andaardiser ing en prot ocoller ing
reëel. Anderzij ds is het vaak onm ogelij k en ook onw enselij k het beoordelen van pr est at ies t erug t e br engen t ot een soort algor it m e. Beoordelen is m ensenwer k. Het st reven
naar v olledige st andaar disat ie en obj ect ivit eit leidt vr ij gem ak k elij k t ot beoordeling van
observ eerbar e m aar opperv lakk ige aspect en v an het prest er en, die geen r echt doen aan
de w er kelij k e kw alit eit v an het t e beoordelen pr oduct of gedrag.
Beoordelen is in de eerst e plaat s het w er k v an vakbek wam e pr ofessionals. Dat werk
m oet worden onderst eund m et het aanreik en v an cr it er ia en w er kw ij zen zodat het zoveel
m ogelij k geldigheid heeft . Maar de docent m ag daarbij niet het gev oel kr ij gen dat het zij n
of haar beoordeling niet m eer is.
De expert gr oep heeft haar opdracht uit gev oerd in het licht van dit dilem m a t ussen dicht t im m er en en het t im m erm ansoog. Ze heeft daarbij gew erk t vanuit het pr incipe: gezam enlij k wat kan, lokaal wat m oet . I n deel 1 geeft de expert groep ant woord op de v raag
wat de wenselij k heid en m ogelij k heid is om t e kom en t ot een gezam enlij k pr ot ocol. Met
dit deel v oldoet de expert groep aan de opdr acht . Ker nboodschap van deel 1 is dat afst uder en in het hbo v eel m eer is dan het schr ij v en van een w erkst uk.
I n deel 2 doet de exper t groep een v oorst el v oor een landelij k pr ot ocol voor het verbet eren en verant woorden van het afst uder en in het hbo. Ker nboodschap is dat dit prot ocol
een goed m iddel is om de syst em at ische kwalit eit szorg van afst uderen t e bevorder en en
de ext er ne valider ing t e vergr ot en.
I n deel 3 wordt specifiek ingegaan op de eis dat st udent en m oet en beschik ken over onderzoek end verm ogen, op de v raag welk e r ol dat speelt binnen het afst uderen en op de
vraag welk e eisen daaruit v oort v loeien. Ker nboodschap is dat onderzoek end v erm ogen in
het hbo- onderw ij s een onderst eunende r ol heeft bij het m ak en van goede beroepsproduct en en dat de lat daarom niet t e hoog m oet worden gelegd. Dit deel is geen onderdeel
van haar opdracht m aar is in de ogen van de expert groep w el v oorwaardelij k v oor t ransparant ie van afst uder en.
De expert groep is van m ening dat een goede verant w oording van opleidingen ov er het
afst udeerproces bij draagt aan ext er ne valider ing en daarm ee aan de k walit eit en legit im it eit van het diplom a. Landelij k e afsprak en hier over kunnen helpen onduidelij k heden weg
t e nem en en t ransparant ie t e bev orderen.
Nam ens de expert groep,
Daan Andriessen
Voorzit t er expert gr oep
Pet ra Manders
Secret ar is expert groep
Januar i 2013
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Sinds 2010 worden er in Neder land m et enige regelm aat v raagt ekens gezet bij de kwalit eit v an de hbo- diplom a’s. Reden daarv oor waren onder ander e incident en m et alt er nat ieve afst udeert raj ect en bij enkele hogescholen. Hoew el uit onderzoeken van de I nspect ie
HO en de NVAO duidelij k werd dat het geen hbo- breed probleem was, leidden deze onderzoek en er w el t oe dat het beeld ont st ond dat de w aarde v an de hbo- diplom a’s niet
boven alle t wij fel v erheven was.
Dat was voor de Vereniging Hogescholen ( t oen nog HBO- r aad) reden om een com m issie
in t e st ellen ( de Com m issie Br uij n) m et als opdracht t e invent ar iser en welk e m ogelij k heden v oor ext erne validering van exam ens er zij n ( waar onder cent rale exam iner ing) , wat
de voor- en nadelen van de verschillende alt ernat iev en zij n en of er nog ander e opt ies
voor ext er ne valider ing zij n.
I n m ei 2012 lev erde de com m issie Br uij n haar rapport age ‘Vreem de ogen dw ingen’ op,
m et daar in een zevent al aanbevelingen. De Ver eniging Hogescholen heeft uit die zev en
aanbevelingen een v ier t al, onder ling sam enhangende en in haar ogen m eest urgent e
proj ect en, gedefinieerd ( Brief HBO- Raad aan St aat ssecret aris Zij lst ra, r efer ent ienum m er
12- 2124, O&S) :
1. Ext er ne valider ing door m iddel van gezam enlij k e t oet sing in pilot s.
2. Verant w oording van gezam enlij k t oet sen in j aar verslagen hogescholen.
3. Ext er ne valider ing door m iddel van een gem eenschappelij k pr ot ocol voor de beoordeling van w erkst ukk en ( ex pert groep Pr ot ocol) .
4. Ext er ne v alider ing door m iddel van vergr ot ing t oet sdeskundigheid van docent en ( ex pert gr oep BKE/ SKE) .
Voor de im plem ent at ie van de ov erige aanbevelingen van de com m issie Bruij n draagt
iedere hogeschool zelf v erant w oordelij k heid. Act ies die hieruit v oort v loeien dienen aan t e
sluit en bij de eigen sit uat ie, profiel en v isie.
Voor punt 3 is de exper t groep Pr ot ocol ingest eld. De opdracht aan de expert gr oep Prot ocol is op 29 m aart 2013 als volgt geform uleer d: "2QGHU]RHNGHZHQVHOLMNKHLG HQPRJH
OLMNKHLG YDQ HHQ JH]DPHQOLMN ERWWRPXS RSJHVWHOG SURWRFRO RI SURWRFROOHQ YRRU KHW EH
RRUGHOHQYDQ NHUQ ZHUNVWXNNHQHQDGYLVHHURYHUGHZLM]HZDDURSGH]HWRWVWDQGGLHQHQ
WHNRPHQHQDDQZHONHNZDOLWHLWVHLVHQGH]HGLHQHQWHYROGRHQ" ( E- m ail R. Sm it s aan de
leden van de expert groep d.d. 29 m aart 2013) .
Deel 1 van dit rapport geeft ant woord op deze vraag en is als v olgt opgebouwd. Hoofdst uk 2 schet st de sam enst elling en werkw ij ze van de expert groep. I n hoofdst uk 3 wordt
een concept ueel m odel van het afst uderen geschet st waarm ee ant woord kan w orden
gegev en op bov enst aande v raag. Dit m odel wordt in hoofdst uk 4 gebr uikt voor een analyse van de v raag en het form uleren van een ant woord. Hoofdst uk 5 bevat de conclusies
en de aanbev elingen aan de Ver eniging Hogescholen.
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I n ov er leg m et de Ver eniging Hogescholen is een expert gr oep Pr ot ocol sam engest eld ( zie
t abel 1) . De expert gr oep is acht m aal bij elkaar gew eest en heeft daarnaast gesprek k en
gevoerd ( zie bij lage 1) m et de NVAO, m et t wee evaluat iebur eaus en m et een lid van de
Com m issie Br uij n. I n bij eenkom st en v an de expert groep is allereerst de opdracht ver kend en gewerkt aan een gem eenschappelij k begr ippenk ader ( zie bij lage 2) . Verv olgens
zij n ideeën geïnv ent ar iseerd v oor het pr ot ocolleren v an afst uder en. Ook zij n er casussen
besprok en uit verschillende inst ellingen waaruit blij kt t egen welk e vr aagst ukken opleidingen aanlopen bij het afst uder en. Tussen de bij eenk om st en door hebben leden gew erkt
aan t ekst en v oor het eindrapport , zij n v oorbeelden v erzam eld en is acht ergr ondinform at ie gedeeld v ia Dropbox . Op basis hiervan is een pr ot ocol opgest eld dat is voorgelegd aan
de NVAO, de drie evaluat iebureaus die act ief zij n in het hbo en een zelfst andig oper erende gecert ificeerde secr et aris.
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Een onderzoek naar de wenselij k heid en m ogelij kheid v an een prot ocol vereist een helder
begr ippenk ader. Daar om heeft de expert gr oep een concept ueel m odel opgest eld dat
aangeeft wat afst uder en in het hbo is en w elk e onderdelen en hulpm iddelen daarbij een
rol spelen. Dit m odel is een abst ract ie en houdt geen rekening m et de enorm e var iët eit
aan afst udeerprogram m a’s die in het hbo v oor kom en. Figuur 1 geeft de essent ie van het
afst udeerproces grafisch weer vanuit het perspect ief van de opleiding. I n de t ekst w orden
de k er nbegr ippen uit het m odel t oegelicht .

)LJXXU0RGHOPDWLJHZHHUJDYHYDQDIVWXGHHUSURFHVVHQLQKHWKER

$IVWXGHHUSURJUDPPD
Het t akenpak ket van een beroepsbeoefenaar is veelal zo div ers dat één pr est at ie daar voor nooit represent at ief kan zij n ( zie kader ) . Daarom hebben hbo- opleidingen vaak
m eerder e onderdelen in het curr iculum aangewezen waarin de st udent laat zien t e beschikk en ov er de eindk walificat ies van de opleiding. Deze t oet sonder delen gezam enlij k
noem t de expert groep het afst udeerprogram m a. Het pr ogram m a best aat uit één of
m eerder e beroepsopdracht en die uit gev oerd kunnen worden in st ages, in opdracht en
voor ext er ne opdracht gev ers of in eigen proj ect en. Met het uit v oeren van de beroepsopdracht en wordt bew ij sm at er iaal verzam eld op basis waar van w ordt beslot en of de st udent de eindkwalificat ies beheerst . Als ook alle ander e t oet sen in het t oet sprogram m a
voldoende zij n kan beslot en w orden het diplom a t e v erst rek ken.
Als bij voorbeeld een am bulanceverpleegkundige- in- opleiding laat zien dat hij adequaat kan handelen bij een
geval van verdrinking, dan kan die pr est at ie hooguit w orden opgevat als één bij dr age aan het bewij s voor
beroepsbekw aam heid op het gebied van het verlenen van spoedeisende hulp door am bulancever pleegkundigen. Het t akenpakket van deze beroepsbeoefenaar en de om st andigheden waaronder hulp ver leend m oet
w orden zij n nam elij k zo divers dat één prest at ie daarvoor nooit represent at ief kan zijn. Het probleem van de
beperkt e gener aliseerbaarheid van pr est at ies geldt voor de m eest e bekw aam heden. De consequent ie hier van
voor de beoordeling is dat er m eerdere prest at ies nodig zij n, die sam en voldoende r epresent at ief zij n voor de
t aaksit uat ies w aarin de bet reffende beroepsbekwaam heid zich kan m anifest eren.

Ov er igens is het vaak niet haalbaar om alle eindkwalificat ies t e t oet sen m et m eerdere
prest at ies. Daarom w or dt vaak een best pract ice per eindkwalificat ie ( bv in een port folioassessm ent ) get oet st en/ of de m eest com plex e beroepsopdracht .
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Het doel van het afst uder en is om vast t e st ellen of de st udent voldoende bekwaam is om
adequaat t e handelen in t aaksit uat ies die r epr esent at ief zij n v oor de k ernt ak en van het
ber oep waar voor w ordt opgeleid. Dit gebeurt op basis van de beoordeling van door een
st udent geleverde pr est at ies.

(LQGNZDOLILFDWLHV
Een overzicht van de t e t oet sen eindkwalificat ies vorm t het uit gangspunt v an ieder afst udeerpr ogram m a. I n de eindk walificat ies zij n de eisen vanuit het werk v eld, de Dublin Descript or en en de hbo- st andaard uit Kwalit eit als Opdracht ver werkt ( HBO- raad, 2009) . I n
het afst udeerprogram m a m aakt de opleiding duidelij k hoe de eindkwalificat ies zij n afgeleid van de com pet ent ies waarov er een beginnende, hbo- gekw alificeerde ber oepsbeoefenaar m oet beschikk en. Som m ige opleidingen hant eren de com pet ent ies zoals v ast gelegd
in het landelij k opleidingsprofiel van de opleiding. Andere opleidingen vert alen de com pet ent ies in eigen eindkwalificat ies om zich t e kunnen profileren.

%HRRUGHOLQJVGLPHQVLHV
Beoordelingsdim ensies gev en globaal aan waarop het handelen van de kandidaat en/ of
result er ende pr oduct en daarvan m oet en worden beoordeeld. ‘Globaal’ vanw ege het feit
dat deze beoordelingsdim ensies br uikbaar m oet en zij n v oor elke prest at ie waar m ee de
bekwaam heid t en aanzien van de k er nt aak kan worden aanget oond. Beoordelingsdim ensies worden niet r echt st reeks gebr uikt om de prest at ies v an kandidat en m ee t e beoordelen; ze dienen in de eer st e plaat s als richt snoer voor de form uler ing van pr est at iecr it er ia
( zie voor een t oelicht ing bij lage 5) .
I n het beroepsprofiel van fysiot herapie is een van de benoem de com pet ent ies Onderzoeken. Deze com pet ent ies is als volgt om schreven: “ De fysiot her apeut regist r eert syst em at isch pat iënt - en behandelgegevens t en
behoeve van kwalit eit szor g en onderzoek. Hij neem t deel aan w et enschappelij k onder zoek voor de verdere
ont w ikkeling van de beroepsprakt ij k en de w et enschappelij ke fundering ervan.” ( KNGF, 2006, p. 23) Bij de
com pet ent ie zij n m eerdere beoordelingsdim ensies aangegeven onder het kopj e ‘niveau- indicat or en’. Een daar
van is “ I s goed ingevoerd in frequent gebr uikt e m et hoden en t echnieken van t oegepast wet enschappelij k onderzoek” . I n het afst udeerpr ogram m a van een opleiding kunnen m eer dere prest at ies zit t en w aar in deze beoordelingsdim ensie kan w orden get oet st . I ndien het wordt get oet st in een schrift elij k verslag dient de dim ensie
ver t aald t e w orden in een pr est at iecrit er ium dat verw oordt hoe in een schrift elij k verslag zicht baar is dat de
st udent hier aan voldoet .

3UHVWDWLH
Onder een pr est at ie w ordt het r esult aat verst aan van de uit v oer ing v an een beroepsopdracht . De pr est at ie is een beroepsproduct . I n nav olging van Losse ( Losse, 2012) onder scheidt de expert groep vij f t ypen ber oepsproduct en: 1) adv ies, 2) ont werp, 3) fysiek of
digit aal pr oduct , 4) ser ie handelingen, 5) sec het ant woord op een onderzoeksvraag. Deze opsom m ing geeft aan hoe div ers in het hbo de opleidingen zij n en daarm ee ook de
afst udeerprogram m a’s. Tabel 2 geeft van elk van de onderscheiden beroepsproduct en
een aant al voorbeelden.
7DEHOYRRUEHHOGHQYDQEHURHSVSURGXFWHQLQKHWKER
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Vaak wordt er naast het beroepsproduct ook een verant woording van dat pr oduct gevraagd. De st udent v erant woordt de t ot st andk om ing van het product en onderbouwt de
keuzes die hij heeft gem aakt . Bij som m ige beroepsproduct en, zoals een advies en een
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onderzoek, k an de v erant woording een int egraal onderdeel v orm en van het product . Bij
een ont w erp, een fysiek of digit aal pr oduct of een handeling, legt de st udent de verant woording m eest al vast in een separaat v erslag. De expert gr oep hant eert voor het beroepsproduct en de bij behorende v erant w oording de t erm NHUQZHUNVWXN. I ndien het m aken van een k er nw er kst uk helem aal aan het eind van de opleiding wordt gevraagd is er
sprake v an een HLQGZHUNVWXN.
Uit de opsom m ing van ber oepspr oduct en m ag duidelij k zij n dat bepaalde product en niet
blij v end m aar v lucht ig zij n en alleen t e beoordelen zij n door het handelen t e observ eren.
Procesbeoordeling is sowieso aan t e r aden aangezien de kwalit eit van het pr oduct alleen
niet alt ij d voldoende inform at ie geeft ov er de bekwaam heid. Voor het goed t oet sen v an
ber oepsbekwaam heid ( de 'b’ van hbo) is het noodzak elij k dat in een afst udeerprogram m a voldoende bew ij s van het j uist e t ype ( passend bij de t e t oet sen eindk walificat ies)
wordt verzam eld. Dat pleit v oor een div ersit eit aan product en.
Er w ordt daarom in het hbo een scala aan bew ij svorm en gehant eerd binnen het afst uderen waaronder handelingen binnen st ages, ont werpen, creat ieve pr oduct en, gebr uiksvoorw erpen, dienst ver lening, film s, com posit ies, voorst ellingen et c.. De expert gr oep signaleert m et zorg echt er dat er onder dr uk van accredit at ies de laat st e j aren st eeds m eer
nadr uk w ordt gelegd op de schrift elij k e werkst ukk en. Men kan zich afvragen hoe r epr esent at ief dit is v oor het aant onen van de ber oepsbekwaam heid.

%HURHSVRSGUDFKW
Een beroepsopdracht zet de st udent ert oe aan om zij n bek waam heid m et bet r ekk ing t ot
een ker nt aak van het ber oep t e dem onst reren door het uit voeren v an m eer of m inder
aut hent iek e t ak en onder m eer of m inder aut hent iek e om st andigheden, leidend t ot een
ber oepspr oduct . Uit deze form ulering w ordt duidelij k dat beroepsopdracht en kunnen variëren voor wat bet r eft hun nat uurget r ouwheid.
Uit eraard geeft een pr est at ie die het r esult aat is van een aut hent ieke t aak uit gev oerd
onder aut hent iek e om st andigheden het best e bew ij s voor de bet r effende beroepsbekwaam heid. Vaak zij n er echt er dwingende redenen om af t e wij k en van deze ‘perfect fit ’,
zoals: hoge kost en van apparat uur en/ of m at er ialen, gevaar v oor de kandidaat en/ of
diens om gev ing, de beperk t e beschikbaar heid van opdracht en in de reële werksit uat ie,
de inefficiënt ie van de aut hent iek e t aak. Een m et hodem ix ( com binat ie van aut hent iek e
en m inder aut hent iek e assessm ent t ak en) zal v aak nodig zij n om efficiënt e w ij ze de infor m at ie t e v erzam elen die nodig is om m et ver t rouw en een conclusie t e t rekk en ov er de
bekwaam heid van k andidat en.
Het niveau v an ber oepsopdracht en dient repr esent at ief t e zij n voor het niveau van de
t aken die beginnende pr ofessionals m oet en k unnen uit v oeren in de ber oepsprakt ij k. Bult huis ( 2013) ont w ikk elde een syst em at iek om het niveau van beroepsopdracht en t e bepalen op grond van drie fact oren:
•

de cognit iev e com plex it eit van de t aak ;

•
•

de cont ext waarbinnen gehandeld m oet w orden;
de zelfst andigheid van r ol die de st udent m oet verv ullen.

De cognit iev e com plexit eit wordt doorgaans grot er als de t aak niet zonder m eer uit voerbaar is door de t oepassing van geleerde st andaardprocedures, m aar v raagt om nieuw e,
creat iev e oplossingen. De cont ext wordt com plex er als er bij voorbeeld m eerder e part ij en
bet r okk en zij n bij de ber oepsopdracht , die bov endien v erschillende belangen k unnen
hebben. De zelfst andigheid van een st udent is v an een hoger niv eau naarm at e de vr ij heid van handelen bij het ont w ikk elen van de opdracht en de verant w oordelij k heid v oor
de kwalit eit van het eindr esult aat t oeneem t . Het verdient aanbev eling dat hogescholen
die dezelfde ber oepsopleiding aanbieden sam en m et v ert egenwoordigers van de beroepsgroep het gewenst e niv eau van de ber oepsopdracht en vast leggen. Dit m et het oog
op de v ergelij kbaarheid van afst udeerr esult at en en diplom a’s.

9

([DPLQDWRU
Exam inat or is de benam ing v oor de persoon die belast w ordt m et de beoordeling van
prest at ies. Om deugdelij ke beoordelingen t e gev en m oet en exam inat or en desk undig op:
A. de t e beoordelen bekwaam heid. St udent en zullen niet v eel v ert rouwen hebben in een
beoordeling van een ex am inat or waarvan ze de vakdeskundigheid in t w ij fel t r ekk en.
B. het beoordelingsproces zelf. Dit houdt niet alleen in dat de exam inat or op v oor hand
kennis heeft genom en v an het in t e zet t en beoordelingsm odel, m aar ook dat hij / zij op
de hoogt e is van aspect en die van inv loed zij n op de bet r ouwbaarheid en validit eit
van de beoordeling.
De kwalit eit van beoor deling is voor een groot deel afhank elij k van de kwalit eit van de
exam inat or. Beoordelen is m ensenw er k. I n de onderw ij skundige lit er at uur best aat dan
ook grot e ov er eenst em m ing ov er de noodzaak om ex am inat oren t e t r ainen en, ev ent ueel, t e cert ificeren. Ook de com m issie Br uij n adviseert om docent en t oet sdesk undigheid
t e lat en v erw erv en t ot op het niv eau van hun bet r okk enheid bij het t oet s- en beoordelingspr oces ( Com m issie ext er ne validering exam enkwalit eit hoger beroepsonderw ij s,
2012) . De expert groep BKE/ SKE heeft dit advies onlangs geconcr et iseerd in een pr ogram m a van eisen ( Expert groep BKE/ SKE, 2013) .

]

%HRRUGHOLQJVPRGHO 
Ber oepsbekwaam heid m oet blij k en uit :
•

de kwalit eit van een of m eer vervaardigde ber oepsproduct en;

•
•

verant w oordingsv erslag( en) ;
de kwalit eit van het pr oces dat t ot het ber oepsproduct heeft geleid.

Zowel product als pr oces dienen beoordeeld t e worden door een t er zake desk undige,
exam inat or genoem d. Door een beoordelingsm odel in t e zet t en kan m en de beoordelingsk walit eit t e bev order en. Een beoordelingsm odel specificeert de k walit eit waar op pr oduct en proces beoor deeld w orden m iddels prest at iecr it eria en beoordelingsschalen
( Am erican Educat ional Research Associat ion, 1999) .
Beoordelingsm odellen dienen valide t e zij n, voor de st udent inzicht elij k en ze dienen bij
t e dragen aan een bet r ouwbar e beoordeling v an de gelev erde pr est at ies. Tot slot m oet
het m odel ook prakt isch hant eerbaar zij n.

9DOLGH
Valide bet ek ent dat het gebr uik van het beoordelingsm odel bij draagt aan een deugdelij k e
zak- / slaagbeslissing.

,Q]LFKWHOLMN
Voor de st udent inzicht elij k bet ek ent dat de prest at iecr it eria v oorafgaand aan de st art
van de ber oepsopdracht aan de st udent en w orden gecom m uniceerd en dat ze v oor de
st udent her kenbaar zij n uit het cur r iculum .

%HWURXZEDUHEHRRUGHOLQJ
Beoordelingsm odellen dragen bij aan een bet r ouwbar e beoordeling wanneer de eindk walificat ies zij n v ert aald in obser veerbar e crit er ia en ze exam inat oren voldoende houvast
bieden om t ot eenzelfde int erpr et at ie en oordeel t e k om en.

De scor e die een exam inat or t oek ent , kr ij gt pas bet ek enis als die w ordt afgezet t egen
een k rit ische scor e, ook wel cesuur genoem d. De cesuur is niet s anders dan de kwant ificer ing van de eindkwalificat ie ( dat wat de kandidaat m oet beheersen) . Naast de bepaling
van de cesuur zullen v oor een t ransparant e beslissingsprocedure ook nog ander e uit slagregels vast gelegd m oet en worden. Bij v oorbeeld ov er de m at e van com pensat ie die wordt
t oegest aan.

1

De expert groep volgt hierin de t erm inologie van de Expert groep BKE/ SKE ( 2013)
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 $QDO\VH
Opdracht aan de expert groep is het in kaart br engen van de m ogelij k heid en w enselij k heid van bot t om - up pr ot ocoller en en t e adv iser en ov er de wij ze waarop prot ocollen t ot
st and kunnen kom en en aan welk e kwalit eit seisen deze m oet en v oldoen. Het concept uele
m odel van het afst udeerpr ogram m a uit het v or ige hoofdst uk m aakt het m ogelij k t e k ij ken welke elem ent en in het afst uderen zich lenen voor prot ocolleren om de ext er ne valider ing t e v ergrot en.
I n haar analyse heeft de expert gr oep de t erm ‘prot ocoller en’ r uim opgevat . Het gaat om
m aat regelen die de kw alit eit en t ransparant ie van het afst udeerpr ogram m a v er hogen
door sam en t e w er ken. Hieronder valt :
1. Het gezam enlij k ont w ikkelen en vast st ellen van elem ent en van het afst udeerprogram m a.
2. Het gezam enlij k uit v oer en van elem ent en van het afst udeerprogr am m a.
3. Het lat en r ev iewen van elem ent en van het afst udeerpr ogram m a. Rev iewen is het beoordelen van elem ent en van het afst udeerpr ogram m a aan de hand v an kwalit eit scrit er ia m et als doel deze t e v erbet er en.
Daar naast heeft de expert groep ov erwogen op welk niv eau de sam enw er king m ogelij k is.
Daarbij onderscheidt zij vier niv eaus:
Niveau 1: Alle opleidingen van alle inst ellingen;
Niveau 2: Alle opleidingen m et het zelfde opleidingprofiel / CROHO- num m er van alle inst ellingen;
Niveau 3: Beperkt aant al opleidingen m et het zelfde opleidingprofiel / CROHO- num m er
die onderw ij sinhoudelij k ov er eenkom en;
Niveau 4: Binnen één inst elling.

0RJHOLMNKHGHQHQZHQVHOLMNKHLGYDQSURWRFROOHUHQ
De m ogelij k heden voor pr ot ocoller en die de expert groep als w enselij k best em pelt zij n
sam engevat in t abel 3. Deze worden hieronder één v oor één bespr ok en. Belangrij k e
ov erw eging bij de analy se is de grot e div ersit eit aan hbo opleidingen m et daarbinnen een
grot e diversit eit aan afst udeerprogram m a’s. Er wordt opgeleid t ot v ele verschillende beroepen m et m inst ens ev enzov eel v erschillende eindkwalificat ies. Ook binnen één opleidingsprofiel signaleert de expert groep v erschillen t ussen hogescholen, zow el qua specifiek e invulling van de eindk walificat ies als qua afst udeerprogram m a’s. Dit is onder m eer
het gev olg van het feit dat opleidingen een bepaalde opvat t ing hebben ov er onderw ij s,
een eigen gezicht w illen hebben in de m arkt en willen inspelen op regionale v erschillen.

1LYHDX$*HVWDQGDDUGLVHHUGHZLM]HYDQYHUVODJOHJJLQJRYHUKHWDIVWXGHHUSUR
JUDPPDDOVJHKHHO

Op landelij k niveau is er volgens de expert groep een gest andaardiseerde w ij ze van ver ant woording van afst udeerpr ogram m a’s m ogelij k. De w ij ze van verant woording door een
opleiding st aat nam elij k los van de t e t oet sen eindk walificat ies en de inr icht ing van het
afst udeerprogram m a en kan daar om gelden voor alle opleidingen van alle hogescholen.
Een goede v erant w oording van het afst udeerpr ogram m a bevordert de t ransparant ie en
draagt bij aan een pr oces van voort dur ende verbet er ing. Een pr ot ocol ‘Verbet eren en
Verant w oorden van afst uderen in het hbo’ k an behulpzaam zij n om t e kom en t ot een
dergelij k e gest andaardiseerde w ij ze van verant woording. I n deel 2 van dit rapport doet
de expert gr oep een v oorst el v oor een dergelij k landelij k prot ocol.
De expert groep erk ent dat er een r isico zit aan het gebruik van een dergelij k landelij k
prot ocol, nam elij k dat het prot ocol als checklist wordt gebr uikt aan de hand waarvan opleidingen worden afger ek end. Op dat m om ent ver liest het prot ocol een deel van zij n
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waarde als verbet erinst rum ent en best aat de kans dat opleidingen de w er kelij k heid op
papier t e rooskleur ig v oorschot elen. De exper t groep ziet een landelij k prot ocol de kom ende j ar en vooral als een gr oeim odel dat opleidingen kunnen gebr uiken om hun afst uder en en de v erant woording daarover t e v erbet er en. De Ver eniging Hogescholen zou na
inv oering van een dergelij k pr ot ocol na dr ie j aar k unnen rev iewen hoe het st aat m et de
kwalit eit van de v erant woording v an de afst udeerpr ogram m a’s en op basis daarvan kunnen besluit en t ot aanv ullende m aat regelen.

7DEHO0RJHOLMNKHGHQYRRUSURWRFROOHUHQELMDIVWXGHHUSURJUDPPD¶V
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1LYHDX%%HWHNHQLVHQPLQLPXPHLVHQ2QGHU]RHNHQG9HUPRJHQ
De expert groep heeft gem erkt dat er in het land veel onduidelij k best aat bij opleidingen
ov er een specifiek onderdeel uit de hbo- st andaard zoals w eergegev en in de not a Kwalit eit
als Opdracht ( HBO- raad, 2009) , nam elij k het onderzoek end verm ogen. De expert gr oep is
van m ening dat het goed zou zij n wanneer er een landelij ke v isie wordt ont w ikk eld op de
rol van onderzoek end verm ogen in het hoger ber oepsonderw ij s m et daar in een aant al
m inim um eisen op het gebied v an onderzoek end verm ogen. I n deel 3 v an dit rapport doet
de expert gr oep hiervoor een v oorst el.

1LYHDX&%RG\RINQRZOHGJH VNLOOV2QGHU]RHNHQG9HUPRJHQ

I n Landelij k e OpleidingsOverleggen ( LOO) w orden de opleidingsprofielen ont w ik k eld en
vast gest eld conform de daarv oor opgest elde procedure ( HBO- raad, 2010) . De profielen
beschrij ven de basiscom pet ent ies en veelal ook de k ennis en vaardigheden waarov er
st udent en dienen t e beschikk en in een body of k now ledge & skills. Dit landelij k e opleidingsprofiel is daarm ee een r eeds best aande v orm van prot ocolleren.
Echt er, in veel opleidingsprofielen is niet ingev uld wat de specifieke eisen op het gebied
van onderzoekend ver m ogen zij n. Vaak best aan er t ussen hogescholen v erschillende visies. De expert gr oep acht het m ogelij k en w enselij k dat in de LOO’s vast gest eld w ordt
wat de voorgeschreven body of k now ledge & skills is op het gebied van onderzoek ( BoK-
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SO) . Een dergelij k e BoKSO beschr ij ft bij v oorbeeld welk e onderzoekm et hoden st udent en
dienen t e beheersen en wat de eisen zij n op het gebied van het gebr uik van lit erat uur .
Deel 3 van het rapport beschr ij ft welke aspect en in de BoKSO kunnen worden m eegenom en.
1LYHDX'*H]DPHQOLMNUHYLHZHQYDQGHDIVWXGHHUSURJUDPPD¶V

Gegev en de grot e diver sit eit t ussen opleidingen, zelfs binnen het zelfde opleidingsprofiel,
acht de expert groep het niet m ogelij k en w enselij k om op niveau 2 het afst uder en t e
st andaardiser en. Wel is het m ogelij k en w enselij k om in de LOO’s aandacht t e best eden
aan de v erschillen en ov er eenk om st en t ussen afst udeerpr ogram m a’s. Veel LOO’s doen
dat al. Daar kan dan ook het gezam enlij k review en van de indiv iduele afst udeerpr ogram m a’s aan w orden gekoppeld. Het Prot ocol Verbet er en en v erant w oorden afst uderen
kan daarbij als norm kader worden gehant eerd.

1LYHDX( *H]DPHQOLMNHLQYXOOLQJGHOHQYDQKHWDIVWXGHUHQ

De Com m issie Bruij n pleit in haar rapport Vr eem de ogen dwingen voor “Een gest andaar diseerde w ij ze van verslaglegging om t r ent de beoordeling van ( eind) w er kst ukk en, st ageverslagen, script ies et c.” ( p. 75 2 ) en verw ij st daarbij onder andere naar bij lage 3 van
haar rapport waarin het beoordelingsm odel st aat weergegev en dat de NVAO- Com m issie
Onderzoek Hogeschool I nholland ( I nholland, 2011) heeft ont w ikk eld.
Het st andaardiseren van beoordelingsm odellen is volgens de expert gr oep alleen m ogelij k
voor opleidingen die onderw ij sinhoudelij k ov ereenkom en. Dat zij n v olgens de expert groep in het algem een opleidingen m et het zelfde opleidingsprofiel die een st er k v ergelij kbare pr ofilering hebben. Beoordelingsm odellen zij n v r ij wel alt ij d specifiek voor een
bepaald opleidingsprofiel en dienen aan t e sluit en bij de gehant eerde beoordelingsdim ensies en ber oepsopdracht en.
Daarm ee v ervalt naar de m ening van de expert groep de m ogelij k heid om een v alide beoordelingsm odel v oor DOOH eindwerkst uk ken v oor het JHKHOH hbo t e ont wik kelen. Toch zij n
er t hans m eerder e lij st en m et prest at iecr it eria in om loop die beogen aan t e gev en wat
een goed ker nw erkst uk is. Voorbeeld hiervan is de bov engenoem de lij st van de NVAOCom m issie Onderzoek Hogeschool I nholland die in het land bekend is geworden onder de
naam ‘de Dunnew ij k - crit er ia’. Deze cr it er ia worden ook w el, m aar t en onrecht e, ‘de
NVAO- crit er ia’ genoem d. De ex pert groep v indt het belangr ij k t e benadruk k en dat dit beoordelingsm odel is ont wik keld v oor een specifieke sit uat ie waar in een com m issie vanuit
haar opdr acht geen gebruik PRFKW m aken v an het beoordelingsm odel van de t e onder zoek en econom ische opleidingen. Het beoordelingsm odel is dus heel specifiek en heeft
geen officiële landelij k e st at us.
Andere v oorbeelden van landelij k e beoordelingsm odellen zij n de lij st en die som m ige evaluat iebur eaus in een aant al gev allen hant eerden bij v isit at ies. Ook dit zij n algem ene m odellen die niet zij n afgeleid uit de specifieke t e t oet sen eindkwalificat ies. Dit m aakt dat ze
alleen bij t oeval valide zij n v oor de t e t oet sen kwalificat ies. Het feit dat de beoordelingsm odellen van ev aluat iebur eaus onder ling ook nog eens st erk v erschillen heeft bij gedragen aan de verwarr ing. I nm iddels zij n ev aluat iebur eaus deze m odellen aan het herov er wegen.

De expert gr oep is van m ening dat de beoordelingsm odellen van de opleiding ]HOI leidend
dienen t e zij n bij de beoordeling alsook bij het vellen van een oordeel over het gerealiseerde eindniv eau van een opleiding in het kader van een accredit at ie. Het gebr uik van
ander e beoordelingsm odellen dan die van de opleiding is alleen t e billij ken wanneer het
eigen beoordelingsm odel ondeugdelij k is. Een ondeugdelij k beoordelingsm odel is ov er igens een signaal dat een opleiding het t oet sbeleid nog niet helem aal op orde heeft .

De v erschillen die t ussen hogescholen best aan binnen één en het zelfde opleidingprofiel
m aken het ont w ik kelen van gezam enlij ke beoordelingsm odellen op niveau 2 last ig. Een
gezam enlij k beoordelingsm odel vereist afsprak en ov er de beroepsopdr acht waarv oor het
2

Bladzij de num m ers verwij zen naar de pdf versie
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m odel w ordt gebr uikt en over de eindkwalificat ies die m et die beroepsopdracht worden
get oet st . Opleidingen v an v erschillende hogescholen k unnen v erk ennen welke clust ers
van hogescholen op elk aar lij ken qua eindk walificat ies en afst udeerpr ogram m a en v er volgens op niveau 3 werk en aan gezam enlij k e beoordelingsm odellen.
De expert groep ziet een aant al voordelen van het hant er en van een gezam enlij k beoor delingsm odel op niveau 3:
•

•

•

•

•

Het m aken van een goed beoordelingsm odel voor een valide en bet r ouwbare
beoordeling is arbeidsint ensief en ver eist specifiek e ( t oet s) desk undigheid.
Bundeling van kracht en van m eerder e opleidingen kan posit ieve inv loed hebben op de kwalit eit hier van.
Door het gezam enlij k ont wikk elen van beoordelingsm odellen is er sprake van
ext er ne v alidering. Peer s van het zelfde t ype opleiding uit v erschillende hogescholen w erk en m ee aan de t ot st andk om ing er van en bev order en de k walit eit
door de inbr eng van hun v erschillende v isies.
Het gebr uik en van een gezam enlij k beoordelingsm odel m aakt het m ak k elij k er
om exam inat oren van v erschillende hogescholen uit t e w isselen. Dit bevordert
de ext erne valider ing van de beoordeling.
Wanneer er op deze w ij ze per t ype opleiding landelij k een beper kt aant al beoordelingsm odellen ont st aat , wordt het m akk elij ker en efficiënt er om clust ervisit at ies t e houden.
Wanneer er een gezam enlij k beoordelingsm odel is, w ordt het m ak kelij k er om
docent en gezam enlij k t e t rainen in het begeleiden van ber oepsopdracht en en
om exam inat oren t e t rainen in het beoordelen v an afst udeerprest at ies.

De expert groep signaleert ook een aant al nadelen of r isico’s:
•

•

•

•

Wij zigingen in het beoor delingsm odel hebben v eelal gevolgen v oor de inhoud
en w erk wij ze in het cur r iculum . Er is een r isico dat de gezam enlij ke beoordelingsm odellen t e ver af kom en t e st aan van het curriculum waardoor er incongruent ie ont st aat . Een gezam enlij k beoordelingsm odel is alleen m ogelij k wanneer er gezam enlij k heid is qua eindk walificat ies, beoordelingsdim ensies en
ber oepsopdracht en in het afst udeerpr ogr am m a.
Ov er verbet eringen in het beoordelingsm odel m oet alt ij d m et m eerdere hogescholen worden over legd. Dat is m inder efficiënt , kan leiden t ot langer e procedures en daarm ee t ot uit st el of zelfs afst el van noodzak elij k e verbet eringen.
Een goed beoordelingsm odel lev ert niet per definit ie bet r ouwbar e beoordelingen op. Daarv oor is ook nodig dat exam inat oren deskundig zij n en t ot een
gem eenschappelij ke int erpret at ie van cr it er ia en beslisregels kom en. I n het
kader hiervan is het belangrij k dat exam inat or en per iodiek m et elkaar afst em m en hoe zij de cr it er ia en beslisregels in de prakt ij k hant er en in k alibreersessies ( in bij lage 6 is een handleiding v oor het houden van een k alibreersessie opgenom en) . Als een gezam enlij k beoordelingsm odel bet ek ent
dat opleidingen elkaars exam inat oren inzet t en, dan is de consequent ie dat kalibreersessies ook gezam enlij k georganiseerd m oet en w orden. Dit kost t ij d, en
dus geld. De expert gr oep signaleert dat veel opleidingen bov endien sporadisch of nog geen kalibr eersessies houden m et het eigen t eam van exam inat or en. Het opleidingsov erst ij gend organiser en hiervan is dan m isschien nog
een st ap t e v er.
Het eigenaarschap van het beoordelingsm odel m oet duidelij k blij v en. Elk e
opleiding blij ft verant woordelij k v oor het beoordelingsm odel dat w ordt gehant eerd, ook als deze t ot st and is gek om en m et ander e opleidingen. Dat bet ekent dat de exam encom m issie en exam inat oren de v alidit eit , bet rouwbaarheid
en hant eerbaarheid bij audit s m oet en k unnen v erant w oorden. Daarom is
draagv lak voor het beoordelingsm odel essent ieel. Voor kom en m oet wor den
dat het ont wik kelen van het beoordelingsm odel de v erant w oordelij k heid is
van een enk ele v ert egenw oordiger v an de deelnem ende opleidingen, of uit -
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m ondt in een com pr om is dat de kwalit eit van de beoordeling uit eindelij k niet
verbet ert . Dit st elt hoge eisen aan het ont w ikk elproces van het beoordelingsm odel.

1LYHDX) ,Q]HWWHQYDQZDDUQHPHUVHQH[DPLQDWRUHQ

Opleidingen kunnen op niv eau 3 docent en van elkaar inzet t en om als waar nem er t e funger en t ij dens het afst udeerpr oces. Zij k unnen aanw ezig zij n wanneer st udent en afst udeerpr est at ies lev er en of wanneer prest at ies worden beoordeeld. Opleidingen die eenzelfde beoordelingsm odel hant er en k unnen ook exam inat oren uit w isselen. De expert groep adv iseert ov erigens wel dat deze exam inat or en ook gezam enlij k e kalibr eersessies
houden om t ot een zelfde int erpr et at ie van het beoordelingsm odel t e k om en.

1LYHDX**H]DPHQOLMNUHYLHZHQYDQDIVWXGHHUSURJUDPPD¶V

Op niveau 3 is het ook m ogelij k om afst udeer program m a’s van elkaar t e r ev iewen. Dit
kan w aarschij nlij k grondiger dan op niv eau 2. De expert gr oep acht het m ogelij k en wenselij k als clust ers van een aant al opleidingen periodiek de onderdelen van afst udeerpr ogram m a’s t egen het licht houden, bij voorbeeld aan de hand van de v ragen uit het prot ocol ‘Verbet er en en Verant woorden van Afst uderen in het hbo’.
1LYHDX+5HYLHZHQYDQDIVWXGHHUSURJUDPPD¶VGRRUFROOHJD¶VRIKHWZHUNYHOG

Op het niv eau van indiv iduele opleidingen gebeurt op dit m om ent al veel om de kwalit eit
van afst uder en t e v erbet eren. Er w ordt v eelal gewerk t m et t wee exam inat oren, er w or den beoordelaars uit het werkv eld in het proces bet rok ken, en er zij n int erne v isit at ies.
I n aanv ulling daar op pleit de expert groep v oor het lat en r ev iewen van afst udeerpr ogram m a’s door het werkv eld, bij v oorbeeld binnen de ber oepenv eldcom m issie of door
collega’s. Dit laat st e kan bij voorbeeld v orm worden gegeven door in de int erne v isit at ies
nadr uk kelij k het afst udeerpr ogram m a t e r ev iewen aan de hand van de vragen uit het
prot ocol.

+HWWRWVWDQGNRPHQYDQSURWRFROOHQ
De expert gr oep is ook gevr aagd t e adv iser en ov er het t ot st and k om en v an prot ocollen.
Opleidingen die op niveau 2 of 3 w illen t oew er ken naar prot ocolleren van afst udeerprogram m a’s zouden de volgende st appen k unnen zet t en:
1. I n kaart brengen van de verschillende afst udeerprogram m a’s van de hogescholen en
het analy ser en v an ov ereenkom st en en v erschillen qua eindkwalificat ies, beoordelingsdim ensies, ber oepsopdracht en en beoordelingsm odellen.
2. I ndien nog niet gedaan: gezam enlij k ont wikk elen van een v isie op de rol van onder zoek end v erm ogen in het ber oep en de opleiding en het opst ellen van een BoKSO.
3. Gezam enlij k r ev iewen van ber oepsproduct en uit het afst uderen om verschillen en
ov er eenk om st en in ber oepsopdracht en en in het gebr uik van beoordelingsm odellen t e
onderzoeken.
4. Harm oniser en van de onderdelen van het afst udeerpr ogram m a.
5. Gezam enlij k ont w ikk elen van een beoordelingsm odel v oor onderdelen van het afst udeerpr ogram m a die opleidingen gem eenschappelij k hebben.
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 &RQFOXVLHVHQDDQEHYHOLQJHQ
De Vereniging Hogescholen heeft de expert gr oep Pr ot ocol gevraagd een ant woord t e geven op de v raag wat de wenselij k heid en m ogelij k heid is v an een gezam enlij k , bot t om - up
opgest eld pr ot ocol of prot ocollen v oor het beoordelen van ( k ern) w erkst ukk en en t e adviseren over de wij ze waarop deze t ot st and dienen t e k om en en aan w elke kwalit eit seisen
deze dienen t e v oldoen.

2YHUZHJLQJHQ
De expert groep k om t t ot de v olgende ov erw egingen:
1. Afst udeerprogram m a’s in het hbo zij n zeer divers. Tussen opleidingspr ofielen best aan
grot e verschillen in eindkwalificat ies en inr icht ing van afst udeerprogram m a’s. Ook
binnen het zelfde opleidingsprofiel zij n er v erschillen t ussen hogescholen.
2. Opleidingen in het hbo leiden op t ot beroepsbekwaam heid. Dat m en gekwalificeerd is
voor een bepaald beroep m oet blij k en uit het feit dat m en de kernt ak en v an dat beroep op adequat e w ij ze kan uit v oeren. Toet sing daarvan v raagt om de inzet van een
scala aan t oet svorm en binnen het afst udeer program m a waarvan het w erk en m et
( k er n) w er kst uk k en er slecht s één is.
3. Het is wenselij k dat v er schillende hogescholen voor het zelfde t y pe opleiding st reven
naar m eer ov er eenkom st ige afst udeerprogram m a’s, zow el qua eindk walificat ies, v erst rekt e ber oepsopdracht en als beoordelingsm odellen. Dit m ag echt er niet t en k ost e
gaan van de gew enst e profiler ing die opleidingen nast r ev en.
4. De k walit eit van beoordeling is voor het groot st e deel afhank elij k van de kwalit eit v an
de exam inat or. Beoordelen is m ensenwerk.
5. De beoordelingsm odellen die binnen het afst uder en gebr uikt w orden dienen valide en
inzicht elij k t e zij n, en dienen bij t e dragen aan een bet rouwbar e beoor deling. Dit v er eist onder andere dat de pr est at iecr it er ia zij n afgeleid uit de t e t oet sen eindkwalificat ies en ook dat ze zij n afgest em d op de verst rekt e ber oepsopdracht en. Opleidingen
die w illen werk en aan gezam enlij ke beoordelingsm odellen zullen dus eerst over eenst em m ing m oet en bereiken ov er dezelfde eindk walificat ies en beroepsopdracht en.
6. Er zij n landelij k e beoor delingsm odellen in om loop. Deze hebben geen officiële st at us
en k unnen hooguit bij t oeval valide zij n v oor de t e t oet sen k walificat ies. Het gebr uik
van deze m odellen bij zak- / slaagbeslissingen en bij visit at ies dient zov eel m ogelij k t e
worden v er m eden.

&RQFOXVLH
Deze ov erw egingen leiden t ot het volgende ant woord op de v raag die aan de expert groep
is gest eld. Het is QLHW w enselij k en m ogelij k om t e gaan werk en m et één landelij k , v oor
alle opleidingen geldend prot ocol, indien pr ot ocol wordt uit gelegd als een beoordelingsm odel v oor afst udeerpr est at ies ( waaronder ker nw erkst uk k en) als om schreven in hoofdst uk 3.
Landelij ke beoordelingsm odellen per opleidingsprofiel / cr oho- num m er zij n alléén m ogelij k v oor opleidingen die onderw ij sinhoudelij k overeenk om en, dat w il zeggen opleidingen
die werk en m et dezelfde eindkwalificat ies, beoordelingsdim ensies en afst udeerprogram m a’s. Dat zij n er op dit m om ent niet v eel.

Andere v orm en van prot ocoller ing zij n ZpO wenselij k en m ogelij k, t e w et en:
•

Op landelij k niv eau ( niv eau 1) is het w enselij k en m ogelij k om t ot afsprak en
t e k om en ov er een eenv orm ige w ij ze van v erant woording van afst udeer program m a’s en om t ot een v isie t e kom en op de bet ek enis van onderzoekend
verm ogen. Delen 2 en 3 van dit rapport bevat t en hierv oor voorst ellen.
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•

•

•

Op niveau van opleidingsprofielen ( niveau 2) is het wenselij k en m ogelij k dat
wordt gew er kt aan inv ulling van de body of knowledge & skills voor onder zoek . Op dit niveau kunnen ook afst udeerprogram m a’s worden gerev iewd.
Op niveau van een beperkt aant al opleidingen m et het zelfde opleidingsprofiel
die onderw ij sinhoudelij k ov er eenkom en ( niv eau 3) is het m ogelij k ( delen) van
het afst udeerpr ogram m a gezam enlij k t e ont w ik kelen. Of dit w enselij k is hangt
af van de v raag of de gezam enlij kheid niet t en kost e gaat van de indiv iduele
profilering.
Op het niv eau van de indiv iduele opleiding ( niveau 4) is het wenselij k en m ogelij k dat het afst udeer program m a w ordt gerev iewd door het werkv eld of
door collega’s binnen de hogeschool.

$DQEHYHOLQJHQ
De expert gr oep adv iseert de Vereniging Hogescholen op basis v an deze conclusies het
volgende:
1. St el het pr ot ocol ‘Verbet eren en Verant woorden van het afst uder en in het hbo’ uit
deel 2 v ast . Hier in is onder ander e de eis opgenom en dat opleidingen hun afst udeer program m a periodiek lat en review en op m inim aal niveau 4. Hant eer dit m odel vooralsnog als groeim odel dat opleidingen k unnen gebruiken om hun afst udeerpr ogram m a’s en de v erant w oor ding daar ov er t e v erbet er en. Onderzoek over drie j aar de im plem ent at ie van het prot ocol en de k walit eit van de v erant woording, alsm ede de m ogelij k heden om t ot v erder e prot ocollering van afst uder en t e k om en.
2. Geef duidelij k heid over de rol van onderzoek end verm ogen in het hoger beroepsonderw ij s. Geef t ev ens aan wat het m inim um niv eau is voor het beheersen van onder zoek end v erm ogen op bachelor - en m ast erniv eau. Neem hier voor het voorst el uit
deel 3 over.
3. Bepleit bij de NVAO, de evaluat iebur eaus en de zelfst andige secret arissen een unifor m e wij ze van werk en bij het beoordelen van st andaard 3/ 16, 2 e deel waar in:
a. er gebruik w ordt gem aakt van de beoordelingsm odellen v an de opleiding, t enzij
deze van onv oldoende k walit eit zij n;
b. er bij de visit at ie gekek en w ordt naar ál het bewij s dat in het afst udeer program m a
wordt verzam eld en niet alleen naar de eindw er kst ukk en.
4. St im uleer bij opleidingen gezam enlij k heid in afst udeerpr ogram m a’s, zonder dit verplicht end op t e leggen. St art hierv oor bij de LOO’s3 en v raag hen invulling t e gev en
aan het gezam enlij k v ast st ellen van de body of know ledge & sk ills onderzoek end
verm ogen en het review en van de afst udeerprogram m a’s.

&RQVHTXHQWLHVYDQGHDDQEHYHOLQJHQ
Bov engenoem de aanbevelingen hebben consequent ies v oor LOO’s, opleidingen en v isit at iepanels. De LOO’s k rij gen een nadrukk elij k e r ol bij het bepalen van het eindniveau op
het gebied van onderzoekend v erm ogen en bij het zoeken naar m ogelij k heden om t ot
gezam enlij kheid t e k om en.
Opleidingen zij n t hans al druk bezig m et het verbet eren van hun t oet sbeleid. Zij zullen
nog nadr ukk elij k er dan t hans het geval is daarin aandacht m oet en best eden aan de invulling van het afst udeerprogram m a. De exper t groep schat in dat dit voor v eel opleidingen onder andere bet ek ent dat zij hun beoordelingsm odellen m oet en aanscherpen.
Visit at iepanels kunnen niet langer v olst aan m et het beoordelen v an 15 eindw erkst uk ken
aan de hand van een eigen beoordelingsm odel zoals in het ver leden wel voor k wam . Voor
een goede beoordeling van st andaard 3/ 16, 2 e deel zullen zij m eer bewij sm at er iaal m oet en best uderen, het geen uit eraard ook m eer t ij d zal kost en. Daar st aat t egenover dat op
3

Com m erciële aanbieders van hbo- onderwij s zij n op dit m om ent nog niet vert egenw oordigd in de LOO’s. Bij
een gr ot ere rol van LOO’s in het prot ocolleren van het afst uderen dient hier een oplossing voor gev onden t e
w or den.
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het m om ent dat een prot ocol voor het verbet eren en v erant w oorden afst uder en in het
hbo heeft geleid t ot een st er ke v erbet ering van de kwalit eit en de verant w oording v an
het afst udeerpr ogram m a’s, het syst eem m ogelij k zo v eranderd zou k unnen w orden dat
visit at iepanels alleen nog m aar de uit v oer ing van het afst udeerprogr am m a v ia een syst eem audit hoev en t e beoordelen en niet m eer het gerealiseerde eindniv eau zelf.
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Prot ocol als m iddel voor syst em at ische
kwalit eit szorg en ext erne validering
van afst uderen

19

,QOHLGLQJ
De expert gr oep heeft in deel 1 geconst at eerd dat het m ogelij k en wenselij k is om op landelij k niv eau t ot afspraken t e k om en ov er de wij ze waarop opleidingen zich ov er hun afst udeerpr ogram m a v erant woorden. Een goede v erant w oording van het afst udeerprogram m a bev ordert de t ransparant ie en draagt bij aan een proces van v oort dur ende v er bet ering. Een pr ot ocol ‘Verbet eren en Verant w oorden van Afst uder en in het hbo’ kan behulpzaam zij n om t e k om en t ot een dergelij k e gest andaardiseerde wij ze van v erant w oor ding.
De bedoeling van dit pr ot ocol is om opleidingen in het hbo t e helpen sam en w erk en aan
het valide, bet rouwbaar en voor st udent en inzicht elij k t oet sen van de beoogde eindk walificat ies, zoals beoogd in st andaard 3/ 16 van de NVAO en het rapport ‘Vreem de ogen
dwingen’ van de com m issie Br uij n.
Gegev en de gr ot e var iët eit aan opleidingen en afst udeerpr ogram m a’s zal dit prot ocol
vooral beschr ij ven op welk e punt en opleidingen zich dienen t e v erant woorden over de
kwalit eit van het afst udeerpr ogram m a en waar op ze zich m ogelij k ook kunnen v erbet eren.
Om dit t e bereiken heeft het prot ocol dr ie doelen:
1. Duidelij k heid scheppen ov er t erm inologie en inr icht ing van het afst uder en.
2. Een kader scheppen v oor gezam enlij k ler en en v erbet er en. 
3. Een kader scheppen v oor borging en v er ant w oording.
I n deze doelen zit iet s paradoxaals: Borgen en v erant w oorden sugger eert dat precies
duidelij k is waar de lat ligt , t erwij l gezam enlij k ler en en verbet er en ook ov er het v inden
en verhogen v an de lat gaat . Bovendien suggereert het leggen van een lat dat alles wat
er onder valt niet goed is, t erw ij l daar j uist de r uim t e voor ont w ikk eling zit . Geluk k ig
m aakt het v erschil t ussen v oldoende, goed en excellent in de beoordelingskaders v an de
NVAO het m ogelij k hier rekening m ee t e houden ( zie bij lage 4) .
Het prot ocol bev at
waar een opleiding
beslissingskwalit eit
st udeerpr ogram m a
bet r okk enen:

daarom een opsom m ing v an v ragen ov er het afst udeerprogram m a
een goed ant woord op m oet hebben om een goede beoordelings- en
in het afst uder en t e garander en. I n een v erant w oording van het afbeschrij ft en v er ant w oordt de opleiding op inzicht elij ke w ij ze v oor alle

•

de eindk walificat ies die worden get oet st ,

•

op w elke m anier t oet sing plaat sv indt , in het bij zonder de beroepsopdracht en
die w orden uit gev oerd,
door w ie en op welk e m anier prest at ies worden beoordeeld, en

•
•

hoe de inform at ie die het afst udeerpr ogr am m a oplevert w ordt geaggregeerd
t ot een zak - / slaagbeslissing.

Tegelij k ert ij d is het pr ot ocol geen check list aangezien er v aak m eerdere goede m et hoden
zij n om de st appen v an het prot ocol in t e vullen. Het is aan de opleiding en hun
( st af) adviseurs om hier keuzes in t e m aken die afhank elij k zij n van het pr ofiel van de
opleiding m aar ook van de organisat orische cont ext . Daarbij v erbet er en opleidingen en
( st af) adviseurs de gebr uik t e m et hoden of ont dek k en nieuw e m ogelij kheden. Dit heeft
weer nieuwe keuzev ragen en v erbet eract ies t ot gev olg. Dit hele pr oces past in de door
de NVAO gewenst e syst em at ische kw alit eit szor g en een consequent v erbet erbeleid. Hier door draagt het w erken m et het prot ocol bij aan een gr oeiende kwalit eit scult uur rond
afst udeerprogram m a’s.
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De vragen in het pr ot ocol zij n afgeleid uit st andaard 1 en 3/ 16 van de NVAO ( NVAO,
2011) en de relat ie t ussen die t wee:

6WDQGDDUG

³'H EHRRJGH HLQGNZDOLILFDWLHV YDQ GH RSOHLGLQJ ]LMQ ZDW EHWUHIW LQKRXG QLYHDX
HQRULsQWDWLHJHFRQFUHWLVHHUGHQYROGRHQDDQLQWHUQDWLRQDOHHLVHQ´

“De beoogde eindkwalificat ies passen wat bet r eft niv eau en or iënt at ie ( bachelor of m ast er ; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalificat ieraam werk . Ze sluit en bov endien aan
bij de act uele eisen die in int er nat ionaal perspect ief vanuit het beroepenv eld en het vak gebied w orden gest eld aan de inhoud van de opleiding.”
6WDQGDDUG   GHHO 

³'HRSOHLGLQJEHVFKLNWRYHUHHQDGHTXDDWV\VWHHPYDQWRHWVLQJ´

“De t oet sen en de beoor deling zij n valide, bet r ouwbaar en voor st udent en inzicht elij k .”
Daar naast is bij het opst ellen van het prot ocol gebr uik gem aakt van t heor ie over t oet sen
en van beschr ij v ingen van good pract ices van div erse opleidingen. Het prot ocol bevat
daardoor nauwelij k s nieuw e eisen voor opleidingen t en opzicht e van de huidige sit uat ie.
De enige uit zonder ingen hier op zij n dat het prot ocol helder heid eist over het specificeren
van eindkwalificat ies voor onderzoekend verm ogen en de eis om ‘vreem de ogen’ het afst udeerpr ogram m a t e lat en r ev iewen.
Op welk e m anier opleidingen erv oor zorgen dat de vragen uit het pr ot ocol w orden beant woord, is aan de opleidingen zelf. De expert groep heeft v oor t wee punt en een handreik ing geschrev en om opleidingen daarbij t e helpen. Bij lage 5 gaat ov er het ont w ik kelen
van goede beoordelingsm odellen en bij lage 6 gaat ov er het organiser en van kalibreersessies.
Wat bet r eft het beoordelen zelf m aakt het pr ot ocol geen onderscheid t ussen ker nw er kst ukken en ander e pr est at ies die binnen het afst udeerprogram m a worden beoordeeld. De
expert gr oep is van m ening dat alle beoordelingen die deel uit m ak en van het afst udeer program m a aan dezelfde k walit eit sst andaarden m oet en v oldoen.
Hoew el de expert groep zich richt op de bachelor opleidingen in Neder land, is gedurende
het ont wikk elt raj ect gebleken dat zow el de Associat e degree- program m a’s als de hbom ast eropleidingen m et dezelfde pr oblem at iek worst elen. Het prot ocol is v olgens de ex pert gr oep ook t oe t e passen op de afst udeerprogram m a’s van deze opleidingen.
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3URWRFRO
(LQGNZDOLILFDWLHV
 :HHUVSLHJHOHQGHHLQGNZDOLILFDWLHVYDQGHRSOHLGLQJ]RZHOGHHLVHQYDQXLW
KHWZHUNYHOGDOVGHHLVHQDDQKHWKERQLYHDX"
 +HHIWGHRSOHLGLQJKHWYHUHLVWHQLYHDXYRRURQGHU]RHNHQGYHUPRJHQEH
VFKUHYHQLQGHHLQGNZDOLILFDWLHV"
 7RHWVWGHRSOHLGLQJDOOHHLQGNZDOLILFDWLHVLQKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDHQLQ
GLHQKHWPHHUGHUHDIVWXGHHURQGHUGHOHQEHWUHIWLVKHWGXLGHOLMNZDDUZDWJH
WRHWVWZRUGW"

%HURHSVRSGUDFKWHQ
 =LMQGHEHURHSVRSGUDFKWHQGLHVWXGHQWHQXLWYRHUHQLQKHWDIVWXGHHUSUR
JUDPPDJHVFKLNWYRRUKHWDDQWRQHQYDQGHWHYHUZHUYHQHLQGNZDOLILFDWLHV"
 %HZDDNWGHRSOHLGLQJGDWGHFRPSOH[LWHLWYDQGHEHURHSVRSGUDFKWHQYRRU
DOOHVWXGHQWHQGH]HOIGHLVHQGDWHUHHQYHUJHOLMNEDUHPDWHYDQ]HOIVWDQGLJ
KHLGYDQKHQYHUZDFKWZRUGWELMGHXLWYRHULQJKLHUYDQ"

%HRRUGHOLQJ
 :DDUERUJWGHRSOHLGLQJGDWHONHH[DPLQDWRUEHNZDDPLVRPHHQRQGHU
ERXZGRRUGHHOYDQGHSUHVWDWLHVYDQVWXGHQWHQWRWVWDQGWHEUHQJHQ"
 %LHGHQGHJHKDQWHHUGHEHRRUGHOLQJVPRGHOOHQYROGRHQGHJDUDQWLHRSHHQYD
OLGHEHWURXZEDUHHQWUDQVSDUDQWHEHRRUGHOLQJHQ]LMQ]HWHJHOLMNHUWLMG
ZHUNEDDUYRRUH[DPLQDWRUHQ"
 %RUJWGHRSOHLGLQJHHQJHPHHQVFKDSSHOLMNHLQWHUSUHWDWLHYDQGHEHRRUGH
OLQJVPRGHOOHQGRRUGHH[DPLQDWRUHQ"
 ,VGHEHRRUGHOLQJVSURFHGXUHYRRUDOOHEHWURNNHQHQWUDQVSDUDQWHQZHUNEDDU
HQEHYRUGHUWGH]HHHQ]REHWURXZEDDUPRJHOLMNHEHRRUGHOLQJ"

5DQGYRRUZDDUGHQ
=RUJWGHRSOHLGLQJHUYRRUGDWKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDGRRUDOOHEHWURNNH
QHQELQQHQGHEHVFKLNEDUHWLMGHQPRJHOLMNKHGHQXLWJHYRHUGNDQZRUGHQ"

9HUDQWZRRUGLQJHQRQWZLNNHOLQJNZDOLWHLW
*HHIWGHRSOHLGLQJLQYXOOLQJDDQKHWµYUHHPGHRJHQ¶SULQFLSHRPGHNZDOLWHLW
YDQKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDDDQWRRQEDDUWHEHYRUGHUHQ"
2YHUOHJWGHRSOHLGLQJELMHHQYLVLWDWLHEHZLM]HQGLHVDPHQHHQWUDQVSDUDQW
HQUHSUHVHQWDWLHIEHHOGJHYHQYDQKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDHQKHWJHUHDOL
VHHUGHHLQGQLYHDXYDQVWXGHQWHQ"
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8LWZHUNLQJHQWRHOLFKWLQJ
(LQGNZDOLILFDWLHV
Een ov erzicht van de t e t oet sen eindkwalificat ies vorm t het st art punt van elk afst udeer program m a. Uit gangspunt is dat de opleiding alle eindk walificat ies van de opleiding in het
afst udeerprogram m a t oet st .
 :HHUVSLHJHOHQGHHLQGNZDOLILFDWLHVYDQGHRSOHLGLQJ]RZHOGHHLVHQYDQXLW
KHWZHUNYHOGDOVGHHLVHQDDQKHWKERQLYHDX"
I n de eindk walificat ies zij n de eisen vanuit het werk veld, de Dublin Descript or en en de
hbo- st andaard uit Kwalit eit als Opdracht verw erkt . Een landelij k opleidingsprofiel vorm t
m eest al de basis v oor deze eindkwalificat ies, m aar opleidingen gev en hier vaak een eigen
ink leur ing aan. Behalv e dat de eindkwalificat ies relevant en op het hbo- niv eau dienen t e
zij n, is het ook belangr ij k dat ze bruikbaar zij n voor de v orm gev ing v an leeract iv it eit en
en t oet sen.
 +HHIWGHRSOHLGLQJKHWYHUHLVWHQLYHDXYRRURQGHU]RHNHQGYHUPRJHQEH
VFKUHYHQLQGHHLQGNZDOLILFDWLHV"
De hbo- st andaard uit Kwalit eit als Opdracht k ent v ier onderdelen: een gedegen t heor et ische basis, onderzoekend verm ogen, professioneel vakm anschap en ber oepset hiek &
m aat schappelij k e or iënt at ie. Van deze v ier is onderzoek end verm ogen het onderdeel
waarover de gr oot st e onduidelij k heid best aat t erw ij l het gr ot e invloed heeft op het t e
realiseren eindniveau. Daarom form uleert de opleiding een v isie op de r ol van onderzoekend verm ogen in de opleiding en in het afst uderen en v erw erk t het ver eist e niv eau in de
eindk walificat ies ( zie deel 3 van dit rapport ) .
 7RHWVWGHRSOHLGLQJDOOHHLQGNZDOLILFDWLHVLQKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDHQLQ
GLHQKHWPHHUGHUHDIVWXGHHURQGHUGHOHQEHWUHIWLVKHWGXLGHOLMNZDDUZDWJH
WRHWVWZRUGW"
Bij afst uderen is het uit eindelij k e doel van de beoordeling vast t e st ellen of de st udent
voldoende bekwaam is om pr ofessioneel en op hbo- niv eau t e handelen in t aaksit uat ies
die repr esent at ief zij n v oor de k ernt ak en van het beroep waar voor deze wordt opgeleid.
Die t aaksit uat ies en de t e beoordelen eindkwalificat ies zij n veelal zo divers dat één pr est at ie daar voor niet r epr esent at ief kan zij n. Dit pleit v oor een afst udeer program m a dat uit
m eerder e onderdelen best aat en waarin de st udent in verschillende t aaksit uat ies m oet
handelen. St ages zij n hierv oor vaak bij uit st ek geschikt e gelegenheden die som s nog
m aar beperkt worden benut . Voorwaarde v oor het gebr uik van st ages als onderdeel van
het afst udeerpr ogram m a is dat de com pet ent ies op het v er eist e eindniv eau worden get oet st .
De opleiding m oet k unnen aangev en welke eindkwalificat ies in w elk e afst udeer onderdelen worden get oet st en m oet deze keuze k unnen v erant woorden. Het t oet sen van alle
eindk walificat ies in het afst udeerprogram m a is alleen m ogelij k wanneer de opleiding een
realist isch aant al eindk walificat ies heeft gedefinieerd.

%HURHSVRSGUDFKWHQ
 =LMQGHEHURHSVRSGUDFKWHQGLHVWXGHQWHQXLWYRHUHQLQKHWDIVWXGHHUSUR
JUDPPDJHVFKLNWYRRUKHWDDQWRQHQYDQGHWHYHUZHUYHQHLQGNZDOLILFDWLHV"
Het gaat hierbij om de v olgende v ragen:
•
Hebben de beroepsopdr acht en waarm ee de beoogde eindkwalificat ies m oet en
worden aanget oond voldoende gelij k enis m et de t aak sit uat ies waarv oor een
beginnend beroepsbeoefenaar zich gest eld ziet in de w er kelij k e ber oepsprak -
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•
•
•

•

t ij k? Dit bet reft de aut hent icit eit van beroepsopdracht en en de sit uat ie waarin
ze w orden uit gev oerd.
Worden de eindkwalificat ies in v oldoende m at e gedekt door de beroepsopdracht en?
I s sprake van v oldoende opdracht en om een uit spraak t e kunnen doen ov er
de bekwaam heid van een st udent ? 
Zij n de uit gev oerde ber oepsopdracht en sam en voldoende repr esent at ief v oor
alle m ogelij ke opdracht en die st udent en voorgelegd zouden kunnen kr ij gen?
Anders gezegd: I s het aannem elij k dat een st udent dezelfde beoordeling zou
hebben gekr egen t en aanzien van de bet r effende eindk walificat ie als hij iet s
ander e ber oepsopdracht en had m oet en uit v oer en?
I s de zelfst andigheid waarm ee de st udent uit v oer ing geeft aan beroepsopdracht en v ergelij kbaar m et die van een beginnend pr ofessional?

 %HZDDNWGHRSOHLGLQJGDWGHFRPSOH[LWHLWYDQGHEHURHSVRSGUDFKWHQYRRU
DOOHVWXGHQWHQGH]HOIGHLVHQGDWHUHHQYHUJHOLMNEDUHPDWHYDQ]HOIVWDQGLJ
KHLGYDQKHQYHUZDFKWZRUGWELMGHXLWYRHULQJ"
Om dat st udent en in de afst udeerfase niet allem aal dezelfde beroepsopdracht en uit voeren
( of niet in dezelfde cont ext ) en zij vaak zelf een opdracht gever m oet en verwerv en, is het
belangr ij k dat de opleiding de kwalit eit van de ber oepsopdracht en goed bewaakt . Opdracht en dienen t ij dig beoordeeld t e worden op com plexit eit en zelfst andigheid.

%HRRUGHOLQJ
Beoordelen is in de eerst e plaat s het werk van v akbek wam e professionals. Exam inat oren
hebben een belangr ij k e m aat schappelij k e opdr acht . Zij beoordelen de bek waam heid v an
afst udeerders en bepalen daardoor m ede de k walit eit van de beginnende beroepsbeoefenaar op de arbeidsm arkt . Beoordelingsm odellen zij n daarbij een hulpm iddel.
Terugkerend v raagst uk bij het ont w ikk elen van beoordelingsm odellen is de m at e waarin
een opleiding ruim t e biedt aan de pr ofessionalit eit van de ex am inat or en. Zowel het v olledig vert r ouwen op het ‘t im m erm ansoog’ van de exam inat or als het ‘dicht t im m er en’ van
procedur es en crit er ia is ongewenst . Het is belangrij k dat exam inat or en deskundigen zij n
die in st aat worden gest eld hun – door j ar enlang opgebouwde expert ise en er varing ont wik kelde – ‘t im m erm ansoog’ in t e zet t en bij de beoordelingen.
Tegelij k ert ij d is het nodig de t r ansparant ie en herleidbaarheid van beslissingen t e v ergrot en. De expert ise en ervaring van de exam inat or en is nodig v oor de ont wik keling van
duidelij ke pr est at iecrit eria, beoordelingspr ocedur es en beoordelingsfor m ulieren, eenduidige en pr ofessionele uit voering van de beoordeling, alsm ede k alibrat ie m et collegaexam inat oren om t ot de j uist e int erpr et at ie van crit er ia en de prest at ies van st udent en t e
kom en. Dit leidt t ot de onderst aande vragen.
 :DDUERUJWGHRSOHLGLQJGDWHONHH[DPLQDWRUDDQWRRQEDDUEHNZDDPLVLQKHW
EHRRUGHOHQYDQSUHVWDWLHVYDQVWXGHQWHQ"
Exam inat oren hebben de t aak om de prest at ies van st udent en t e analy seren en t e int er pret er en, leidend t ot het form uleren van onder bouwde oordelen. Om dat beoordelingsm odellen v oor com plex e pr est at ies nooit op zo’n m anier uit gew erkt k unnen w orden dat ver schil in int erpret at ie uit geslot en kan w orden, is de desk undigheid van exam inat oren cr uciaal voor het vert r ouw en in een bet rouwbar e beoordeling.
•
Beschikk en exam inat or en over de inhoudelij k e deskundigheid om de prest at ies van st udent en t e beoordelen? Hebben zij , zoals de Expert groep BKE/ SKE
( 2013, p. 28) aangeeft ‘een doorleefd beeld van wat in een bepaalde pr ofessie
aan k ennis en vaardigheden w ordt v erwacht en nodig is’?
•
Zij n de exam inat or en bekwaam in de t oet sv or m en die gebruikt worden bij het
beoordelen van de eindkwalificat ies en zij n ze zich bew ust van de beoordelaarseffect en die k unnen opt reden ( zie bij lage 3) ? 
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•

Voldoen de ex am inat or en aan de Basiskwalificat ies Exam inat or en zoals de
Expert gr oep BKE/ SKE ( 2013) heeft vast gest eld?

 %LHGHQGHJHKDQWHHUGHEHRRUGHOLQJVPRGHOOHQYROGRHQGHJDUDQWLHRSHHQYD
OLGHEHWURXZEDUHHQWUDQVSDUDQWHEHRRUGHOLQJHQ]LMQ]HWHJHOLMNHUWLMG
ZHUNEDDUYRRUH[DPLQDWRUHQ"
Ber oepsbekwaam heid m oet blij ken uit de kwalit eit van een ( of m eer) ver vaardigd( e) beroepsproduct ( en) en uit de kwalit eit v an het pr oces dat t ot het ber oepsproduct heeft geleid. Beide dienen beoordeeld t e w orden door een t er zak e deskundige exam inat or. Door
een beoordelingsm odel in t e zet t en kan de beoordelingskwalit eit w orden bev orderd.
Een beoordelingsm odel specificeert :
•
•
•
•

de pr est at iecr it eria die worden gebr uikt om de kwalit eit van product en proces
t e beoordelen;
de beoordelingsschalen ( norm er ing) waarm ee k walit eit sv erschillen t ussen
st udent en uit gedr ukt w orden;
de wij ze waar op de r esult at en die door st udent en zij n behaald worden geaggregeerd t ot een eindresult aat ;
de regels voor een zak - / slaagbeslissing.

I n het kader van een v alide, bet r ouwbar e en t ransparant e beoordeling zij n de volgende
vragen aan de orde:
•

Zij n de pr est at iecr it er ia die in het beoordelingsm odel worden gebr uikt op een
goede en navolgbare m anier afgeleid van de in het afst udeerpr ogram m a t e
beoordelen eindkwalificat ies?

•

Zij n de eindk walificat ies die in de afst udeerw er k en beoordeeld worden, zoveel
m ogelij k uit gew erkt in observ eerbar e prest at iecrit er ia?
I s duidelij k hoe de scor es op prest at iecr it er ia v an één beroepsproduct gecom bineerd worden t ot conclusies ov er de kwalit eit van een beroepspr oduct ?

•
•
•
•
•

I s duidelij k hoe de beoordelingen van een reeks prest at ies gecom bineer d
worden t ot een eindoor deel ov er de v erw erv ing van de eindkwalificat ie( s) ?
I s duidelij k bij w elk e ( geaggregeerde) scor e de grens t ussen zakk en of slagen ligt ?
I s het beoordelingsm odel prakt isch hant eerbaar v oor exam inat or en om t ot
een oordeel en de onderbouw ing daar van t e k om en?
Maakt het beoordelingsm odel aan alle bet r okk enen ( st udent en, exam inat oren
en derden) inzicht elij k wat het oordeel is over de kwalit eit van een pr est at ie,
waarom dit oordeel is t oegekend en hoe dit t ot st and is gekom en?

Voor het m aken van beoordelingsm odellen heeft de expert groep een handr eik ing ont w ik keld ( zie bij lage 5) .
 %RUJWGHRSOHLGLQJHHQJHPHHQVFKDSSHOLMNHLQWHUSUHWDWLHYDQGHEHRRUGH
OLQJVPRGHOOHQGRRUGHH[DPLQDWRUHQ"
Zij n de exam inat oren in st aat om t ot eenzelfde int erpret at ie van en oordeel ov er een
prest at ie t e k om en? Vinden er bij v oorbeeld r egelm at ig bij eenkom st en plaat s waar de
exam inat oren aan de hand van aut hent iek m at eriaal de deugdelij kheid van hun beoordelingen check en en event ueel ( de t oelicht ing bij ) pr est at iecr it er ia v ervangen of bij st ellen
( ‘kalibreersessies’) ? De ex pert gr oep heeft hierv oor een Handr eik ing Kalibr eersessies ont wik keld ( zie bij lage 6) .
 ,VGHEHRRUGHOLQJVSURFHGXUHYRRUDOOHEHWURNNHQHQWUDQVSDUDQWHQZHUNEDDU
HQEHYRUGHUWGH]HWHJHOLMNHUWLMGHHQ]REHWURXZEDDUPRJHOLMNHEHRRUGHOLQJ"
•
Zij n de r ollen v an de verschillende bet r okk enen bij de beoordeling van afst udeerpr est at ies duidelij k ? I s duidelij k w ie op welk m om ent een rol heeft in het

25

•
•
•

•

beoordelingspr oces, en wat de st at us van een event uele ( prakt ij k ) begeleider
en/ of opdracht gev er hierbij is?
Worden er m inst ens t w ee exam inat or en ingezet voor de beoordeling v an
prest at ies van een st udent ?
I s de beoordelingsprocedur e zo ingericht dat ongewenst e beoordelaarseffect en worden best reden ( zie bij lage 3) ?
Zij n de exam inat or en zo onafhankelij k m ogelij k ? Dat bet ek ent dat t en m inst e
één exam inat or niet bet rok ken is geweest bij de begeleiding van afst udeeronderdelen.
Zij n er afsprak en gem aakt ov er wat t e doen bij ( grot e) discrepant ie in oordelen t ussen t wee exam inat or en? I s duidelij k wanneer ev ent ueel een onafhankelij ke derde exam inat or m oet w orden ingeschakeld?

5DQGYRRUZDDUGHQ
=RUJWGHRSOHLGLQJHUYRRUGDWKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDGRRUDOOHEHWURNNH
QHQELQQHQGHEHVFKLNEDUHWLMGHQPRJHOLMNKHGHQXLWJHYRHUGNDQZRUGHQ"
Het is de verant woordelij k heid van het opleidingsm anagem ent om alle bet rokk enen voldoende t e facilit er en. Voor st udent en geldt :
•
•

I s sprake van v oldoende t ij d en de j uist e onder st euning om een de ver langde
prest at ies t e kunnen lev eren?
Heeft het onder wij s v oorafgaand aan het afst udeerprogram m a hen voldoende
voorber eid om zelfst andig de ber oepsopdracht en uit t e v oeren die nodig zij n
om de eindk walificat ies aan t e t onen?

Voor exam inat oren geldt :
•
I s er voldoende t ij d, zowel in aant al ur en als in door loopt ij d, om pr est at ies
van st udent en t e beoor delen en een corr ect e nalev ing van beoordelingsprocedur es t e bew er kst elligen? Als er onder een t e grot e t ij dsdruk wordt gewerkt ,
is de kans groot dat ex am inat oren niet alle infor m at ie even zorgvuldig wegen,
dat ze niet eerst indiv idueel t ot een w eloverw ogen oordeel k om en, of onvoldoende onderbouwing gev en. 
•

Worden zij v oldoende gefacilit eerd, in t ij d en m iddelen, om de benodigde deskundigheid t e v er werv en en op peil t e houden? Beoordelen is m oeilij k en er is
veel t raining en ervaring voor nodig om t e gr oeien van beginnend beoordelaar
naar expert beoordelaar ( Expert gr oep BKE/ SKE, 2013) .

9HUDQWZRRUGLQJHQRQWZLNNHOLQJNZDOLWHLW
*HHIWGHRSOHLGLQJLQYXOOLQJDDQKHWµYUHHPGHRJHQ¶SULQFLSHRPGHNZDOLWHLW
YDQKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDDDQWRRQEDDUWHEHYRUGHUHQ"
Andere m ensen lat en m eek ij ken bij het opzet t en en uit voeren van het afst udeerpr ogram m a k an de kwalit eit ervan bevorder en. ‘Vreem de ogen’ geven vaak een posit iev e
im puls aan k walit eit sont wik keling. Zoals in deel 1 is aangegeven zij n er m eerder e m ogelij kheden:
•

Rev iewen: het beoordelen van het afst udeerpr ogram m a aan de hand v an
kwalit eit scrit eria m et als doel deze t e v erbet eren;

•
•

gezam enlij k uit voer en;
gezam enlij k ont w ik kelen & afspr ek en.

Dit kan op m eerder e niv eaus:
•

Niveau 1: Landelij k alle opleidingen van alle inst ellingen;

•

Niveau 2: Alle opleidingen m et het zelfde opleidingpr ofiel / CROHO- num m er
van alle inst ellingen;
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•
•

Niveau 3: Beper kt aant al opleidingen m et het zelfde opleidingprofiel;
Niveau 4: Binnen één inst elling.

Hoe geeft de opleiding hieraan invulling? I s m inim aal sprak e van het per iodiek lat en r eview en van het afst udeerprogram m a op niv eau 4?
2YHUOHJWGHRSOHLGLQJELMHHQYLVLWDWLHEHZLM]HQGLHVDPHQHHQWUDQVSDUDQW
HQUHSUHVHQWDWLHIEHHOGJHYHQYDQKHWDIVWXGHHUSURJUDPPDHQKHWJHUHDOL
VHHUGHHLQGQLYHDXYDQVWXGHQWHQ"
Visit at ies zij n een belangrij k inst rum ent om de kwalit eit van afst udeerprogram m a’s t egen
het licht t e houden en t e verbet eren. Opleidingen w orden iedere zes j aar ex t ern gev isit eerd waar na een beslissing v olgt over de accredit at ie. Daar naast organiser en veel hogescholen t ussent ij dse int er ne v isit at ies.
Onderdeel van de visit at ie is een oordeel ov er het t oet sbeleid van de opleiding. Dit bet reft dus ook een oordeel over de opzet en m ot ivat ie van het afst udeerprogram m a. De
NVAO eist dat de opleiding beschikt ov er een adequaat syst eem van t oet sing. Wat onder
‘adequaat ’ w ordt verst aan bij de t oet sing van eindkwalificat ies is naar de m ening van de
expert gr oep in dit pr ot ocol gespecificeerd. Dat bet ek ent dat de opleiding bij een visit at ie
een v erant w oording k an aanlev er en van de opzet van het afst udeerpr ogram m a langs de
lij nen van dit prot ocol.
I n het kader van de v er ant woording is het niet voldoende dat de infor m at ie ov er het afst uder en op papier deugt . Uit eindelij k m oet zicht baar zij n dat de uit voer ing ov er eenkom t
m et wat afgesproken is. Daaruit blij kt dat pr ocedur es en inst r um ent en werkbaar zij n,
exam inat oren deskundig zij n en alle bet rok kenen t ij dig en v olledig zij n geïnform eerd.
Beoordelen blij ft m ensenw erk . Openheid in de uit voering wordt bevor derd als het opleidingst eam acht er de uit gangspunt en en opzet st aat . Het opleidingst eam bet rek k en bij de
t ot st andkom ing v an het afst udeerpr ogram m a is één van de m anier en om dit t e r ealiseren.
Naast een oordeel ov er het syst eem van t oet sing wordt bij een v isit at ie ook een oordeel
gev eld ov er het ger ealiseerde eindniveau. De opleiding t oont aan dat de beoogde eindkwalificat ies w orden ger ealiseerd. Dat bet ek ent dat beslissingen van de opleiding over de
ber oepsbekwaam heid v an st udent en herleidbaar m oet en zij n voor derden. Deze st andaard wordt in de pr ak t ij k geoperat ionaliseerd door een herbeoordeling door het v isit at iepanel van het bew ij sm at er iaal van 15 st udent en. De r icht lij n NVAO beoordeling afst udeerw er ken inst r ueert panels een aselect e en gest rat ificeerde st eekpr oef t e t r ek ken “van
15 verschillende eindw er ken ( of port folio’s) uit de groot st e var iant v an de opleiding”
( NVAO, 2012, p.1) .
Zoals in deel 1 is bet oogd t onen opleidingen dat veelal aan door het verzam elen van diverse v or m en van bewij sm at eriaal in m eerdere afst udeeronderdelen. Om een r epr esent at ief beeld t e gev en v an de ger ealiseerde eindkwalificat ies is het dus zaak om van de
geselect eerde st udent en ál dit bewij sm at er iaal aan t e lever en, sam en m et de beoordelingsm odellen die de panels dienen t e hant er en bij de herbeoordeling van het m at er iaal.
Het is voor opleidingen dus belangrij k om goed na t e denk en wat ze in het dossier van de
st udent opnem en om eindkwalificat ies aan t e t onen.
Het is de expert gr oep opgevallen dat er v eel onduidelij kheid best aat over de wij ze waar op v isit at iepanels het bereikt e eindniv eau van een opleiding t oet sen. Daarom st aat deze
wer kw ij ze in bij lage 4 beschreven.
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Onderzoekend verm ogen is onderst eunend
bij het m aken van een beroepsproduct
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 ,QOHLGLQJ
Afgest udeerde hbo- ers dienen t e beschik ken over de bekwaam heid ‘onderzoek end v er m ogen’ ( HBO- raad, 2009) m aar er is veel onduidelij k heid ov er wat dit precies bet ekent .
Wel is duidelij k dat het hbo niet opleidt t ot onderzoek er ( behalv e opleidingen zoals die
t ot laborat or ium onderzoeker ) m aar t ot beroepsbeoefenaar. Wat dan wél de rol van onderzoek end v erm ogen is, is voor v eel opleidingen onduidelij k. Een gev olg van die onduidelij k heid is dat opleidingen in het hbo m oeit e hebben onderzoek t e int egr er en in de r est
van het cur r iculum en niet goed wet en hoe onderzoek end verm ogen t e t oet sen. Een ander gevolg is dat de eisen aan het wer k van st udent en op het gebied van onderzoek onrealist isch hoog worden. Het woord onderzoek roept v eel associat ies op m et kwalit eit seisen die m aar beperkt relevant zij n v oor beroepsonder w ij s op bachelorniveau.
De expert gr oep pr obeer t in onderst aande t ekst t e v er helderen wat kan w orden v erst aan
onder onderzoek end v erm ogen, welk e rol dit v erm ogen speelt bij het uit voeren v an beroepsopdracht en en hoe dit verm ogen kan w orden geëx am ineerd. De t ekst sluit af m et
een opsom m ing v an m inim um eisen voor onder zoek end verm ogen op bachelorniveau die
volgens de expert gr oep realist isch zij n.

 :DDUNRPWGHHLVYDQRQGHU]RHNHQGYHUPRJHQYDQGDDQ"
We gaan hier niet in op het grot e debat ov er de rol van onderzoek in het hbo in het algem een en het karakt er van dat onderzoek ( zie v oor een ov erzicht Gr iffioen, Visser Wij nv een, & Willem s, 2013) . We r icht en ons op de eis dat bachelorst udent en onderzoekend verm ogen m oet en hebben. Deze eis is als eerst e gefor m uleerd in de not a ‘Kwalit eit
als opdracht ’ ( 2009, p.17) van de t oenm alige HBO- raad: “I n onze m oder ne sam enlev ing
is het cr uciaal dat hbo- bachelors over een onderzoekend verm ogen beschik ken dat leidt
t ot reflect ie, t ot ev idence based pract ice, en t ot innovat ie”. Deze eis kom t voort uit de
visie dat onze econom ie in t oenem ende m at e is gebaseerd op k ennis. Het innov at iev er m ogen van de econom ie is st erk afhankelij k van het verm ogen om nieuw e kennis t e ont wik kelen. De m ot or voor die nieuw e kennis is niet alleen de wet enschap m aar ook de
kennisint ensieve organisat ies in het bedrij fsleven en bij de over heid waar in de hboopgeleide zo’n belangrij ke rol speelt .
De eis van onderzoekend v erm ogen is ov er igens niet nieuw . De Dublin Descript oren
( Joint Qualit y I nit iat iv e, 2004) - die ook voort k om en uit de visie van Eur opa als de k enniseconom ie - w ezen ook al in de richt ing van een dergelij k verm ogen. De descr ipt or
‘Oordeelsv orm ing’ wordt daarin als volgt om schreven: “I s in st aat om relev ant e gegevens
t e v erzam elen en int erpret eren ( m eest al op het vakgebied) m et het doel een oordeel t e
vor m en dat m ede gebaseerd is op het afw egen van relevant e sociaalm aat schappelij k e,
wet enschappelij k e of et hische aspect en.” Gegev ensv erzam eling en int erpret at ie is een
belangr ij k aspect van onderzoek .
Ook de Com m issie Franssen ( 2001) die de gener iek e kwalificat ies voor de hbo- bachelor
heeft opgest eld, w ees al in de r icht ing van onderzoekend v erm ogen. Zo m oest en st udent en v olgens de com m issie com plexe probleem sit uat ies kunnen analyseren, relevant e
( w et enschappelij k ) inzicht en, t heor ieën concept en en onderzoeksresult at en kunnen t oepassen, werkzaam heden planm at ig k unnen aanpakk en, oplossingen k unnen ont w ikk elen
en beoordelen en k unnen reflect eren op het handelen.
Op basis van de Dublin Descript oren en de gener ieke kwalificat ies zou m en nog k unnen
concluder en dat een bachelorst udent alleen onderzoek hoeft t e k unnen t oepassen en
geen onderzoek zelfst andig hoeft t e k unnen uit voer en. Met de int roduct ie van het begr ip
onderzoekend v erm ogen geeft de HBO- raad aan dat st udent en ook in st aat m oet en zij n
om zelf een onderzoek uit t e v oeren. Dit gaat verder dan het beschik ken ov er een kr it ische houding t en opzicht e van de beroepsprakt ij k en het t oepassen van onderzoeksr esult at en van anderen.
De HBO- raad geeft in ‘Kwalit eit als opdracht ’ aan dat onderzoek end verm ogen m eer is
dan een onderzoek ende houding wanneer ze st elt dat onderzoek end v erm ogen m oet leiden t ot r eflect ie, ev idence- based pract ice en innovat ie ( HBO- raad, 2009) . Deze t er m en
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worden in het docum ent niet nader om schrev en. De expert groep int er pret eert deze t er m en als volgt :

 5HIOHFWLH: dit bet reft in dit v erband het t er ugk ij ken op het eigen handelen in de beroepsprakt ij k, signaler en wat er niet goed ging, dat proberen t e v erk laren vanuit de
kennisbasis en in diezelfde kennisbasis ook de uit gangspunt en v inden v oor een bet ere
aanpak. Reflect ie is alleen m ogelij k als het handelen ook goed is YHUDQWZRRUG.

 (YLGHQFHEDVHG SUDFWLFH: dit bet reft het gebr uik en van de kennisbasis om de j uist e
handelingen t e k iezen. Het gaat dus om het goed RQGHUERXZHQ van het handelen. De
kennisbasis m ag daarbij div ers zij n: lit erat uur , kennis uit de prakt ij k en k ennis van de
pat iënt , cliënt of opdracht gev er.

 ,QQRYDWLH: dit bet reft het YHUQLHXZHQ van de beroepsprakt ij k om deze t e v erbet er en.

Met nam e het derde punt laat zien dat onderzoek end v erm ogen ook m eer is dan onder zoek sr esult at en k unnen t oepassen. Ver nieuwing om de beroepsprakt ij k t e verbet eren
vereist het gener eren v an kennis naast het benut t en v an best aande k ennis. Hoe v er die
vernieuw ing dient t e gaan k om t in hoofdst uk 5 aan de orde.

 +RHNXQQHQZHRQGHU]RHNHQGYHUPRJHQGHILQLsUHQ"
Onderzoekend verm ogen best aat uit dr ie com ponent en:

2QGHU]RHNHQGHKRXGLQJ

I n de eerst e plaat s bet ekent onderzoek end v erm ogen het beschikk en ov er een onderzoekende houding. Voor de inv ulling van dit begr ip kunnen w e gebr uik m aken van het w er k
van Van der Rij st ( 2009) . Hij onderscheidt zes aspect en aan een onderzoek ende houding:
•
•

kr it isch zij n;
willen begrij pen;

•
•

willen bereik en;
willen delen;

•
•

willen ver nieuwen;
en w illen w et en.

.HQQLVXLWRQGHU]RHNYDQDQGHUHQWRHSDVVHQ
De t w eede com ponent is het beschikk en over het verm ogen om bij het m ak en van beroepsproduct en gebr uik t e m aken van de k ennis van ander en. Dat k unnen result at en zij n
van ander onderzoek of de prakt ij k kennis van professionals in de ber oepsprakt ij k.

=HOIRQGHU]RHNGRHQ

De derde com ponent is het beschik ken ov er het verm ogen om zelf de onderzoekscyclus
t e doorlopen, die loopt van het form uleren van een v raag v ia het v erzam elen van dat a
t ot het geven van een ant woord. De dat a die v erzam eld m oet en wor den m ogen daarbij
ook uit secundaire bronnen of uit de lit erat uur kom en. Het gaat erom dat de st udent het
principe van de r ode draad die in de onderzoek scyclus zit begrij pt en k an hant eren.

 :DWLVGDQRQGHU]RHN"
Een definit ie voor onderzoek m ag alleen definiërende eigenschappen van onderzoek bevat t en en geen kwalit eit seisen voor goed onderzoek. De m eest e definit ies bevat t en der gelij k e k walit eit seisen wel. Bij het zoeken van een goede, oordeelsneut rale, definit ie van
onderzoek kan de definit ie van Verschuren ( 2009) als st art punt dienen. Verschuren st elt
dat onderzoek is: “het doelbew ust en m et hodisch zoek en naar nieuw e kennis in de v orm
van ant w oorden op voor af gest elde v ragen volgens een t ev or en opgest eld plan”.
Deze definit ie bevat nog wel een aant al k walit eit seisen waarover niet iedereen het zelfde
denkt . Niet in alle onderzoeksparadigm a’s is m en het eens m et de eis dat onderzoek alt ij d doelbew ust is, dat v ragen van t ev oren m oet en worden gest eld en dat het m ogelij k is
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van t ev or en een plan op t e st ellen. Daarbij k om t dat het bij prakt ij kger icht onderzoek in
het hbo niet pr im air gaat om het bij dragen van nieuw e kennis aan wat er in de t heor ie al
bek end is m aar om het ont wikk elen van kennis die relevant is voor de ber oepsprakt ij k.
Dit leidt t ot de volgende, door de expert groep aangepast e, definit ie v an onderzoek die
specifiek is voor het hbo onderwij s:
2QGHU]RHNLVKHWPHWKRGLVFKEHDQWZRRUGHQYDQYUDJHQGDWOHLGWWRWUHOHYDQWHNHQQLV

 :DWLVKHWYHUHLVWHQLYHDXYDQRQGHU]RHNLQEDFKHORUHQPDVWHU"
Ov er het v erschil in v ereist niveau t ussen de professional bachelor - en de pr ofessional
m ast eropleiding is elders al veel gezegd ( Bult huis, 2013) . Wat bet reft onderzoek end
verm ogen w ij zen Gr iffioen en Wort m an ( 2013) er t erecht op dat het v erschil t ussen bachelor en m ast er zit in de com plex it eit van de t aak & cont ext en
de m at e van zelfst andigheid die
wordt v erwacht . Bij onderzoek is
de com plexit eit van de t aak prim air een funct ie van t wee v ariabelen: 1) de m at e w aar in gest reefd wordt naar r elevant ie van
de r esult at en v oor een br eder e
groep ( de relevant ie- claim ) en 2)
de m at e waar in gest reefd wordt
naar gr ondigheid van de m et hode ( de r igor- claim )
( But t er ,
2013) .
5HOHYDQWLHFODLP

Het doel van onderzoek kan zij n om r esult at en op t e lev er en die alleen relevant zij n v oor
een specifiek e sit uat ie die is onderzocht . Dat kan bij v oorbeeld de sit uat ie van een pat iënt , cliënt of opdracht gev er zij n. De r elevant ie- claim is dan bescheiden. Hieraan k unnen
we ook de eis van innov at ie koppelen. Bij een bescheiden r elevant ie- claim hoeft de innovat ie niet nieuw t e zij n voor de hele wereld m aar w el nieuw voor de specifiek e sit uat ie.
Het doel kan echt er ook zij n om result at en op t e lev eren die in pot ent ie relevant zij n v oor
ander e sit uat ies, pat iënt en, cliënt en of opdracht gev ers en daarm ee v oor de collega beroepsbeoefenar en in hele vakgebied. De r elevant ie- claim is dan grot er .
Ook kan er sprak e zij n van een nog br edere doelgroep. Dan is de claim om iet s bij t e
dragen aan de m aat schappij als geheel of een wet enschappelij k forum , zoals in het geval
van een prom ot ieonder zoek . Op deze m anier zij n drie niv eaus van relev ant ie t e onder scheiden.

5LJRUFODLP

Er zij n ook m eerdere niv eaus t e
onderscheiden in de m at e waarin
het onderzoek gr ondig wordt uit gevoerd. Schön ( 1991) hant eert hier voor de t erm ‘rigor’.
Basisv oorwaarde is dat er een duidelij k e ket t ing van bew ij sm at er iaal
( ‘chain of ev idence’) t en gr ondslag
ligt aan de uit sprak en die op basis
van het onderzoek worden gedaan.
Het niveau van r igor hangt verv olgens af van onder andere:
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•
•

•
•

welk e lit erat uur w ordt geraadpleegd ( vak lit erat uur, w et enschappelij ke lit erat uur, buit enlandse lit erat uur ) ;
welk e bew ij skracht w or dt nagest r eefd ( Van Yperen, Veerm an, & Bij l, 2013)
( alleen t heor et ische bewij zen, em pirische indicat ies v erzam elen of causaal
t oet sen) ;
hoe w ordt om gegaan m et het uit sluit en v an r iv aliser ende v er klar ingen ( Yin,
2000) ;
welk e am bit ie er is t ot generaliser en en welk e eisen er gest eld w orden aan de
body of know ledge & sk ills die de st udent m oet beheersen op het gebied van
onderzoek.

Com bineren we beide dim ensies en plaat sen w e daar bachelor, m ast er en PhD niv eau in
dan ont st aat figuur 2. Dim ensies v oor de r igor - claim st aan weergegev en in figuur 3.
%DFKHORU

De expert gr oep st elt voor af t e spr ek en dat voor de bachelor geldt dat de r elevant ieclaim
m inim aal ‘relevant voor de sit uat ie / opdracht gev er ’ is en dat de r igor - claim bescheiden
is. Dit bet ek ent in ieder geval een duidelij k e ‘chain of ev idence’. Wat verder onder bescheiden w ordt verst aan hangt af van het opleidingsprofiel en de body of k now ledge &
skills voor onderzoek ( BoKSO) die ( landelij k) binnen de bet r effende opleiding w ordt afgesproken.
0DVWHU

I n de m ast er geldt als m inim um niv eau w él dat de st udent laat zien dat hij kan reflect eren
op de r elevant ie van zij n onderzoek v oor ander e sit uat ies dan die zij n onderzocht . Het zal
niet alt ij d m ogelij k zij n om een concr et e bij drage t e lev eren aan de beroepsprakt ij k die in
m eerder e gev allen t oepasbaar is, m aar een reflect ie daarop is wel alt ij d m ogelij k. Tev ens
dient de r igor diepgaander t e zij n dan bij onder zoek op bachelor niv eau.

3KG

Op Phd- niv eau geldt dat de prom ov endus een bij drage m oet lev er en die r elevant is v oor
de m aat schappij als geheel en de w et enschap. Dit gaat vaak gepaard m et een uit gebr eide r igor- claim .

 :DWLVGHUHODWLHWXVVHQRQGHU]RHNHQPDNHQYDQEHURHSVSURGXFWHQ"
Het hbo leidt m eest al niet op t ot onderzoeker. Het hbo v erzorgt beroepsopleidingen. St udent en v erw erv en bek w aam heden die hen in st aat st ellen de ber oepsproduct en t e realiseren die in de lat er e ber oepsuit oefening van hen w orden verlangd. Wat is dan de r elat ie
t ussen onderzoek en het m aken van beroepsproduct en?
Deze relat ie verschilt naar t ype opleiding en ber oep. Gr iffioen & Wort m an ( 2013) m ak en
onderscheid t ussen RQGHU]RHNVDIKDQNHOLMNH EHURHSHQ, RQGHU]RHNHQGH EHURHSHQ, UHIOHF
WLHYH EHURHSHQ en RQWZHUSHQGH EHURHSHQ. De expert groep hant eert een v ergelij kbaar
onderscheid dat is gebaseerd op het soort ber oepsproduct dat in een ber oep dom inant is.
Zoals reeds genoem d in deel 1 zij n er v olgens ( Losse, 2012) v ij f soort en beroepsproduct en ( zie t abel 4) .
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7DEHOVRRUWHQEHURHSVSURGXFWHQ
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1.

Advies

2.

Ont werp

3.

Eindproduct

4.

Handeling

5.

Onderzoek

Mogelij ke oplossing of plan
Verbeelding van
een eindpr oduct
Fysieke of digit ale uit wer king van
ont w erp
Professioneel
gedrag naar
cliënt / publiek
Ant w oorden en
conclusies

onderzoeksafhankelij ke
ber oepen
onderzoeksafhankelij ke
ber oepen
ont w er pende beroepen
onderzoeksafhankelij ke
ber oepen
ont w er pende beroepen
onderzoeksafhankelij ke
ber oepen
reflect ieve ber oepen
onderzoeksafhankelij ke
ber oepen
onderzoekende beroepen

%  $
 &  Y A"$%  
Y .&%)Y*+?^Yc 
D.

%)+>>>

Com m erciële econom ie
Product design

Onder zoekcyclus

Engineering

Ont werpcyclus,
onderzoekcycli en
realisat ieproces
Ont werpcyclus,
onderzoekcycli en
realisat ieproces

Ver pleegkunde
Kunst onderwij s
Maat schappelij k
w erk
Chem isch analist

Ont werpcyclus en
onderzoekcycli

Onder zoekcyclus

De rol v an onderzoek verschilt per t ype beroepsproduct . Zo kom en een adv ies ( 1) en
onderzoek ( 5) v olledig t ot st and door slecht s het door lopen van een onderzoekscyclus,
t erw ij l een ont w erp ( 2) t ot st and kom t door het doorlopen van een ont werpcyclus waar in
een aant al beslissingen wordt gebaseerd op onderzoek . Een eindpr oduct ( 3) k om t t ot
st and door het door lopen van een ont w erpcyclus, gecom bineerd m et onderzoek en een
realisat iepr oces. Bij een handeling ( 4) ligt dit w eer anders. I n een handelingspr oces vindt
op onderdelen onderzoek plaat s. Zo is in de zorg de keuze v oor een handeling vaak gebaseerd op onderzoek bij de cliënt . Handelingen in de k unst k om en t ot st and in een const ant proces van m ak en en r eflect er en waarbij het r eflect eren gezien k an w orden als onderzoek in bov enst aande bet ekenis van het woord, nam elij k als het m et hodisch beant woorden van een vraag.
Wat deze v ij f t ypen beroepsproduct en gem eenschappelij k hebben, is dat ze t ot st and
kom en door m et hodisch t e werk en. Onderzoek in het hbo onderst eunt hierbij het m et hodische w er ken. Bachelorst udent en leren in hun opleiding de m et hodische wer kw ij zen
waarm ee ze beroepsproduct en k unnen r ealiser en. Deze wer kw ij zen zij n beroepsspecifiek.
Een elekt rot echnicus leert andere w erkw ij zen dan een v erpleegk undige. De expert groep
noem t deze werkw ij zen ‘beroepsm et hoden’.
Wat alle beroepsm et hoden gem eenschappelij k hebben is dat ze best aan uit st appen. Bij
veel st appen m oet er, voordat er k an w orden gehandeld, eerst één of m eerder e vr agen
worden beant woord, bij voorbeeld ov er de beginsit uat ie, ov er het t e ber eik en doel et c.
Wanneer dit vragen bet reft waar de k ennisbasis of de regulier e w er kprocedures geen
ant woord op geven én wanneer het t ev ens v oor de kwalit eit v an het ber oepspr oduct belangr ij k is dat het ant w oord van hoge kwalit eit is, dan is er sprak e van een onderzoeksvraag en m oet er onderzoek w orden gedaan. Oskam , Cowan, Hoit ing, & Sour en ( 2012)
m aken in dit v erband onderscheid t ussen onderzoek en en uit zoek en. Onderzoeken is nodig wanneer de v raag belangr ij k is en het ant woord niet direct v oor het gr ij pen ligt . I n
ander e gev allen v olst aat uit zoeken. Uit zoek en is geen onderzoek om dat de vraag niet
m et hodisch ( dus volgens bepaalde m et hoden m et bij behor ende kwalit eit scrit eria) w ordt
beant w oord. Tabel 5 geeft een aant al voorbeelden van onderzoeksvragen die aan de orde
kunnen k om en in verschillende beroepsm et hoden. Voor ieder soort beroepsproduct uit
t abel 4 is een v oorbeeld gezocht . Deze voorbeelden k om en uit v erschillende opleidingen.
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7DEHOEHURHSVSURGXFWHQPHWKRGHQHQYUDJHQ
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Manieren vinden
om m eer klant en
aan t e t rekken
voor een reisbureau
Bouw en van een
sort er- m achine

Eer st e t wee
st appen van de
regulat ieve
cyclus: diagnose en ont werp
Good Aut om at ed Manufact uring Pr act ice
( GAMP)

Wat zij n de oorzaken
van het dalende
aant al klant en?

I nfor m at ica

Maken van een
m obile best elsyst eem voor een
café

OpenUpI ncept ion fase

Logopedie

Behandeling kiezen bij een pat iënt
m et Mult iple Sclerose

Behandeling
van slikst oor nissen

Chem isch
analist

De bepaling van
vrij cort isol in
serum m et behulp
van evenwicht sdialyse

Em pir ische
cyclus

 ! 
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1.Advies

Mogelij ke oplossing of plan;
result aat op
papier

Vrij et ij dsm anagem ent

2.Ont werp

Verbeelding
van een eindproduct ; result aat op papier

Engineering

3.Eindproduct

Fysieke of
digit ale uit werking van ont werp; r esult aat
in prakt ij k
gerealiseerd
Pr ofessioneel
gedrag naar
cliënt / publiek;
result aat in
prakt ij k gerealiseer d

Ant w oorden en
conclusies;
result aat op
papier

4.Handeling

5.Onder zoek

Hoe ont w er p j e het
syst eem zodanig dat
het de User accept ance t est en Fact ory
accept ance t est
door st aat ?
Wat zij n de belangrij kst e eisen ( usecases) w aaraan het
ont w er p m oet voldoen?
I s behandeling m et
behulp van neur om usculaire elekt rost im ulat ie ( NMES)
bij een pat iënt m et
Mult iple Sclerose
( MS) effect ief in het
verm inderen van
aspir at ie?
Wat zij n de invloed
van de dialyseverhouding serum / buffer , de t em perat uur t ij dens de
dialyse, en de dialyset ij d op de validit eit ?

Bij de m eest e ber oepsm et hoden k unnen in elk v an de st appen één of m eerdere vragen
opkom en die niet uit gezocht m aar onderzocht m oet en worden. De st udent zal dus veelal
m eerder e k er en de onderzoekscyclus m oet en doorlopen. Tabel 6 geeft hiervan een v oor beeld voor de ont w erpcyclus als beroepsm et hode.

7DEHORQGHU]RHNVYUDJHQLQGHRQWZHUSF\FOXV
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1.

Analyser en en beschrij ven

2.
3.

Program m a van eisen opst ellen
( deel) uit w erkingen bedenken

4.

Ont werpvoorst el form uleren

5.
6.

Ont werp realiser en
Ont werp t est en en evalueren

Wat is het probleem ?
Wat zij n de oorzaken van het probleem ?
Wat zij n de eisen van de gebruikers?
Welke oplossingen zij n bekend?
Wat zij n hun voor - en nadelen?
Welk oplossing voldoet aan de
eisen?
Nvt
Hoe goed is de oplossing?
Wat zij n randvoor waar den voor het
gebruik van de oplossing?

!%)/01 MdW*+ M
( Oost & Markenhof, 2002)
Beschrij ven, evalueren
Verklaren
Beschrij ven
Beschrij ven
Evaluer en
Evaluer en

Evaluer en
Verklaren

 :DWEHWHNHQWGLWYRRURQGHUZLMVYDQRQGHU]RHNHQGYHUPRJHQ"
Deze nauw e koppeling t ussen het r ealiser en v an beroepsproduct en en het doen van onderzoek in de bachelor heeft gevolgen voor de m anier waarop onderw ij s in onderzoek end
verm ogen in het cur riculum vorm m oet k r ij gen. Het st art punt v oor onderw ij s in onder zoek end verm ogen is het uit v oeren van k er nt aken c.q. het m ak en van beroepsproduct en
en het t oepassen van beroepsm et hoden daarbij . Bij het t oepassen van beroepsm et hoden

34

kom en vragen naar boven. Ver volgens kan in het onderw ij s worden st ilgest aan bij het
m et hodisch beant woorden van die v ragen door het door lopen van de onderzoekscyclus.
Onderzoeksonderw ij s dient in deze v isie zov eel m ogelij k geïnt egreerd t e zij n in het regulier e onder wij s.
Wanneer er t och v oor wordt gek ozen in apart e m odules les t e gegev en over de onder zoek scyclus, dan m oet bij v oork eur ieder e k eer de relat ie worden gelegd m et het realiseren van beroepsproduct en ( bij voorbeeld door m iddel van het geven van v oorbeelden) .
Op die m anier wordt v oork om en dat het aanler en van onderzoek end verm ogen losst aat
van de opleiding t ot het ber oep ( Van der Linden, 2012) .

 :DWEHWHNHQWGLWYRRUKHWWRHWVHQYDQRQGHU]RHNHQGYHUPRJHQLQKHW
DIVWXGHUHQ"

Onderzoekend v erm ogen NDQ get oet st worden in apart e onderzoeksopdracht en, los van
het m ak en van een beroepsproduct . Echt er , v eelal zal onderzoek end verm ogen sam en
m et ander e eindk walificat ies worden get oet st in aut hent iek e beroepsopdracht en waarin
st udent en een beroepsproduct m ak en en waarin ze als onderdeel daarv an onderzoek
doen.

De kwalit eit seisen die aan het onderzoek binnen de aut hent iek e ber oepsopdracht worden
gest eld zullen verschillen per ber oepspr oduct . Hierbij kan een onder scheid w orden gem aakt t ussen enerzij ds de beroepsproduct en advies ( 1) , ont werp ( 2) en onderzoek ( 5)
en anderzij ds eindpr oduct ( 3) en handeling ( 4) .
•

Bij de eerst e dr ie ber oepsproduct en blij ft het result aat papier. Het adv ies of
ont w erp w ordt niet gerealiseerd. De kwalit eit van het r esult aat is daarm ee alleen t e v erant w oorden en beoordelen door t e k ij k en naar de m anier waarop
het t ot st and is gekom en en de onderbouw ing: is het beroepsproduct gebaseerd op bet r ouwbar e en valide inform at ie?

•

Het beroepsproduct eindproduct ( 3) en handeling ( 4) best aan in t egenst elling
t ot de vor ige dr ie niet alleen op papier. Zij zij n in de prakt ij k ger ealiseerd en
hun kwalit eit is óók af t e leiden uit hun funct ioner en: doet het apparaat wat
het m oet doen? Leidt de handeling t ot het beoogde r esult aat ? Bij onder zoek ,
advies en ont werp zullen opleidingen dan ook ander e kwalit eit seisen st ellen
aan de rigor van het onderzoek dan bij een eindproduct en een handeling.

 :HONHPLQLPXPHLVHQDDQRQGHU]RHNHQGYHUPRJHQ]LMQXLWKHWYRRU
JDDQGHDIWHOHLGHQ"
Uit het voorgaande is een aant al eisen af t e leiden voor het afst udeerniv eau. Deze eisen
liggen hoger dan v óór het v erschij nen van ‘Kwalit eit als opdracht ’.
%DFKHORU

De eis van onderzoekend verm ogen bet ek ent v olgens de expert groep op bachelor niv eau:

1. Het YHUDQWZRRUGHQ van de gekozen aanpak en de r esult at en.

2. Het UHIOHFWHUHQ op de gekozen aanpak en de r esult at en.

3. Het WRHSDVVHQ v an m odellen, t heor ieën en onderzoeksr esult at en van ander en.

4. Een NULWLVFKH KRXGLQJ t en aanzien van m odellen, t heor ieën en onder zoeksresult at en
van ander en.

5. Het realiser en van YHUQLHXZLQJ in één specifiek e sit uat ie.

6. Zelf k unnen XLWYRHUHQ v an een onderzoekscyclus m et een rode draad v an v raag naar
conclusie.
Daar naast vult iedere opleiding dit aan m et het beschrij v en van de body of k nowledge &
skills op het gebied van onderzoek.
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0DVWHU
Voor m ast er niv eau gelden bov enst aande eisen ook, behalv e dat punt 5 wordt uit gebr eid
t ot het realiseren van YHUQLHXZLQJ in één specifiek e sit uat ie én het r eflect eren op de relevant ie van het onderzoek voor ander e sit uat ies dan die zij n onderzocht . Tevens zal de
body of know ledge & sk ills op het gebied van onderzoek bij de m ast er uit gebreider zij n.

$VVRFLDWHGHJUHH

Een st udent m et een Associat e degr ee ( Ad) hoeft volgens de exper t groep niet t e beschikk en over onderzoek end verm ogen zoals hierbov en beschr ev en. De st udent hoeft
niet de gehele cyclus zelfst andig t e k unnen door lopen. Wel w ordt een onderzoek ende
houding verwacht en m oet de st udent in st aat zij n binnen een onderzoek dat iem and
anders uit voert gegev ens t e v erzam elen. Ook m oet de st udent st andaardm odellen en
t heor ieën k unnen t oepassen en de keuze k unnen verant woorden. Daarm ee zij n alleen
eisen 1 t / m 4 op de Ad van t oepassing.

36

%,-/$*(1

37

%LMODJH/LMVWYDQJHVSUHNVSDUWQHUV
Henr i Ponds
Fred de Bruijn
Ruud van der Her berg
Paul Thij sen
Adriaan Horr evort s
Cees van de Vleut en
René Kloost erm an
Tineke Kleene

NVAO
Hobéon
Hobéon
NQA
NQA
Universit eit Maast richt
Aequi
Zelfst andig NVAO gecert ificeer d secret aris

38

%LMODJH9HUNODUHQGHZRRUGHQOLMVW
0DT

Afst udeeronderdeel
Afst udeerprest at ie
Afst udeerprogram m a
Afst uderen
Beoordelingsdim ensie
Beoordelingsfor m ulier
Beoordelingsm odel
Beoordelingspr ocedure
Beoordelingsschaal
Beroepsopdracht

Beroepsproduct
Bew ij sm at eriaal
Body of Know ledge & Sk ills
Body of Know ledge & Sk ills
Onderzoek ( BoKSO)
Com pet ent ie
Eindk w alificat ies
Eindniv eau
Eindw erk st uk

Ev idence- based pract ice
Ex am inat or
Herleidbaar
Kalibreersessie
Kernw erk st uk
Observ eerbare crit eria

Onderst eunende hulpm iddelen
Onderzoek
Onderzoek end v er m ogen
Port folio
Prest at ie
Prest at iecrit eria

Prest at ieniv eau
Prot ocol
Relev ant ie- claim
Rigor- claim
Verant w oordin gsverslag
Werk st uk

UD?

Onderdeel v an het afst udeerprogr am m a w aarin één specifiek e beroepsopdracht aan de orde is.
Het result aat v an de uit v oering v an een beroepsopdracht . De prest at ie is een beroepsproduct , al
dan niet v oorzien v an een v erant w oordingsv erslag.
Onderdelen in het t oet sprogram m a v an een opleiding w aarin de st udent laat zien t e beschikk en
ov er de eindk w alificat ies v an de opleiding.
Het doorlopen v an het afst udeerpr ogram m a.
Beschrij ft een v an de aspect en w aarop het handelen v an de k andidaat en/ of result erende pr oduct en daarv an m oet en w or den beoor deeld en w aaraan dit aspect m oet v oldoen.
For m ulier w aar op het beoordelingsm odel st aat w eergegev en en dat door ex am inat oren w ordt
gebruik t bij het beoordelen v an afst udeerprest at ies.
Een m odel dat de k w alit eit specificeert w aarop bij een afst udeerprest at ie product en proces
beoordeeld w orden, m iddels prest at iecrit eria en beoor delingsschalen en beslisregels.
Werkw ij ze die de opleiding hant eert bij het beoordelen v an afst udeerprest at ies.
Nom inale of ordinale ordening v an prest at ieniv eaus die gebruik t w or dt om uit t e druk k en in
w elk e m at e de afst udeerprest at ie v an een st udent v oldoet aan de prest at iecrit eria.
Een opdracht die de st udent ert oe aan zet om zij n bekw aam heid m et bet rek k ing t ot een kernt aak v an het beroep t e dem onst reren door het uit v oeren v an m eer of m inder aut hent iek e t ak en
onder m eer of m inder aut hent iek e om st andigheden, leidend t ot een beroepspr oduct en som s ook
een v erant w oor dingsv erslag.
Een prest at ie naar aanleidin g v an een beroepsopdracht die grot e gelij k enis vert oont m et prest at ies die bij de lat ere uit oefening v an het beroep ook gelev erd zal m oet en k unnen w orden.
De gedocum ent eerde afst udeerprest at ies v an st udent en en hun beoordeling.
Een beschrij v ing v an de beroepsk ennis en –v aardigheden w aarov er de st udent als beginnende
beroepsbeoefenaar m oet beschikken.
Een beschrij v ing v an de beroepsk ennis en –v aardigheden op het gebied v an onderzoek end
v erm ogen w aarov er de st udent als beginnende beroepsbeoefenaar m oet beschik ken.
Het v erm ogen v an iem an d om op adequat e w ij ze uit v oering t e gev en aan de k ernt aken v an een
specifiek beroep of specifiek e funct ie.
De beschrij v ing v an w at een st udent op het niv eau v an de st art bek w am e beroepsbeoefenaar
m oet beheersen.
I ndicat ie v an w at de st udent en v an de opleiding aan het einde v an de st udie beheersen.
Beroepsproduct m et v erant w oordingsv erslag dat aan het einde v an het afst udeerprogram m a v an
een opleiding w ordt v erv aardigd en zicht m oet gev en op de m at e v an beheersing v an een deel
v an de eindk w alificat ies.
Het gebruik en v an de k ennisbasis om de j uist e handelingen t e k iezen.
I edere docent / beoordelaar die eindv erant w oordelij k is v oor één of m eer fasen v an de t oet scyclus.
De m at e w aarin de beoordeling door derden t e cont r oleren en t e reproduceren is.
Bij eenk om st v an ex am inat oren w aarin gew erk t w ordt aan harm oniseren v an de int erpret at ie van
het beoordelingsm odel.
Beroepsproduct m et v erant w oordingsv erslag dat ergens in het afst udeerprogram m a v an een
opleiding w ordt v erv aar digd en zicht m oet gev en op de m at e van beheersing v an een deel van
de eindk w alificat ies.
Prest at iecrit eria die k enm erk en beschrij v en v an de t e lev eren afst udeerprest at ie. Bij een adv ies
en een v erant w oordingsv erslag gaan de observ eerbare crit eria ov er eigenschappen v an het
docum ent . Bij een ont w er p gaan ze ov er eigenschappen v an het ont w erp. Bij een pr oduct gaan
ze ov er eigenschappen v an het pr oduct . Bij een handeling zoals een behandeling of een gegeven
present at ie gaan ze ov er eigenschappen v an de handeling. Bij een v erant w oordingsv erslag gaan
ze ov er eigenschappen v an het v erslag.
De beoordelingsschalen w aarm ee k w alit eitsv erschillen t ussen st udent en uit gedruk t w orden.
Het m et hodisch beant w oorden v an v ragen dat leidt t ot relev ant e k ennis.
De com binat ie v an een onderzoek ende houding, het k unnen t oepassen v an onderzoek sresult at en
v an anderen en het k unnen doorlopen v an de onderzoek scyclus.
Het geheel aan afst udeerprest at ies.
De uit v oering v an een ber oepsopdracht . De prest at ie is een beroepsproduct , al dan niet v oorzien
v an een v erant w oordingsv erslag.
Algem ene aanduidin g v oor gew enst e k w alit eit en w aaraan het professionele gedrag en v erv aardigde ber oepspr oduct en en v erant w oordingsv erslagen van st udent en dienen t e v oldoen. Ook w el
beoordelingscrit eria genoem d.
Kw alit eit sniv eau w aarop de prest at ie w or dt gelev erd.
Een invent arisat ie v an punt en w aar een t e beoordelen obj ect of proces aan m oet v oldoen om
een m inim ale k w alit eit t e garanderen.
De m at e w aarin gest reefd w ordt naar relevant ie van de result at en v an onderzoek v oor een
bredere gr oep.
De m at e w aarin bij onderzoek gest reefd w ordt naar grondigheid v an de m et hode.
Verslag v an de st udent w aarin w ordt v erant w oord h oe het beroepspr oduct t ot st and is gekom en
en w aarin de t ij dens het pr oces genom en beslissingen w orden onderbouw d.
Zie Kernw erk st uk.
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%LMODJH2YHU]LFKWEHRRUGHODDUVHIIHFWHQ
Uit Van Berkel & Bax ( 2006) .
I n algem ene zin zij n verschillen t ussen beoordelaars die het zelfde werk beoordelen niet
wenselij k . De v erschillen zorgen v oor ongew enst e effect en op de scor e van de st udent .
De persoon van de beoordelaar m ag im m ers, zo is de algem ene opvat t ing, bij het gev en
van scores geen r ol spelen. Toch is in de m eest e gev allen niet uit t e sluit en dat de per soon van de beoordelaar het uit eindelij k oordeel ongew enst deels heeft beïnv loed. Dat
zal ert oe leiden dat de beoordeling m inder bet r ouwbaar w ordt . Er is v eel onderzoek v er richt naar deze ongewenst e effect en. I n zij n st andaardwerk , 0HWKRGRORJLH ( 1961) , benoem t en definieert De Gr oot deze effect en. Het onderst aande is daaraan deels ont leend.

&RQWDPLQDWLHHIIHFW
Het cont am inat ie- effect is het effect dat opt reedt bij beoordelen wanneer de v rij heid in
de beoordeling, onw illekeur ig of willek eurig, w ordt gebruikt v oor andere doeleinden dan
die van een onbevangen, onbevoor oordeelde beoordeling. Dit is bij v oorbeeld het geval
als beoordelaars lagere scores gev en om aan t e t onen dat hun vak m oeilij k is.

+DORHIIHFW
Het halo- effect t reedt op wanneer beoordelaars hun oordeel m ede lat en beïnv loeden door
ander e prest at ies van de st udent dan geuit op de t e beoordelen prest at ie. De beoordelaars hebben in dat gev al de neiging om een goede st udent bij een wat m inder e prest at ie
wat hoger t e beoordelen dan de prest at ie van de st udent r echt vaardigt . De prest at ie
wordt ov ergewaardeerd.

+RUQHIIHFW
Het horn- effect is het t egenov ergest elde van het halo- effect . Het horn- effect t r eedt op
wanneer beoordelaars hun oordeel m ede lat en beïnvloeden door ander e prest at ies van
de st udent dan geuit op de t e beoordelen prest at ie. De beoordelaars hebben in dat geval
de neiging om een slecht e st udent bij een wat hoger e prest at ie wat lager t e beoordelen
dan de pr est at ie van de st udent r echt vaardigt . De prest at ie w ordt ondergewaardeerd.

1RUPYHUVFKXLYLQJ
De norm verschuiv ing is het effect dat opt reedt wanneer een beoordelaar zich aanpast
aan de geleverde pr est at ies van st udent en. Beoordelaars kunnen bij voorbeeld m inder
st reng worden als na een aant al beoordelingen blij kt dat de m eest e st udent en eenzelfde
vraag fout beant w oorden.

5HVWULFWLRQRIUDQJH
Rest rict ion- of- range wordt veroorzaakt door de vrij heid in de beoordelingst aak die w illekeur ig of onwillekeurig leidt t ot bepaalde verdelingen van de beoordelingen die algem een
m enselij k e of persoonlij ke neigingen uit dr uk k en. Zo zal de ene beoordelaar w el alle
schaalwaarden ( scor es van 1 t ot 10) gebruiken, t erw ij l een ander e beoordelaar st eeds
waarden zal t oek ennen in de buurt v an het m idden.

6HTXHQWLHHIIHFW
Het sequent ie- effect t r eedt op wanneer een beoordelaar de beoordeling t en onr echt e
m ede laat leiden door een of m eer voorafgaande beoordelingen. Bij v oorbeeld, beoordelaars kij k en t oet svragen in een bepaalde v olgor de na. Een groot aant al slecht e ant woorden dat wordt gev olgd door een corr ect ant w oord, kan er dan t oe leiden dat het corr ect e
ant woord onev enr edig hoog wordt beoordeeld.
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6LJQLILVFKHIIHFW
Het signifisch effect t reedt op wanneer beoordelaars let t en op v erschillende aspect en, of
als ze de aspect en v er schillend w egen in hun oordeel. Dit effect t r eedt bij voorbeeld op
wanneer beoordelaars schr ij fpr oduct en beoordelen. De ene beoordelaar let v ooral op de
gram m at icale ( on) j uist heden en de andere op st ruct uur of inhoud.
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%LMODJH7RHWVLQJHQEHRRUGHOLQJYDQHLQGQLYHDX
ELMHHQYLVLWDWLH
De expert gr oep heeft in de gev oerde gesprekk en gem er kt dat ov er de wij ze waarop visit at iepanels van evaluat iebureaus het ber eikt e eindniv eau van een opleiding t oet sen en
beoordelen nogal wat onduidelij kheid best aat . Om de door de bur eaus gevolgde w erkw ij ze t e doorgronden is het goed hun posit ie in het accredit at ieproces helder t e hebben.

3RVLWLHYDQGHHYDOXDWLHEXUHDXV
Neder land kent in t ot aal acht evaluat iebur eaus. Evaluat iebureaus zij n zelfst andige bureaus die op verzoek v an opleidingen in het hoger onderw ij s de visit at ie uit voeren door
m iddel van ext er ne en onafhank elij k e panels van desk undigen. Opleidingen zij n over igens niet verplicht een evaluat iebureau in t e schakelen; ook gecert ificeerde secret arissen 4 en andere bur eaus kunnen door een opleiding worden ingehuurd om de v isit at ie t e
organiser en. Daarbij zij n dezelfde r egels van t oepassing als bij het inhur en van een evaluat iebur eau. Voorwaar de is dat er alt ij d een gecert ificeerd secr et aris bij de visit at ie bet rok ken is en dat de sam enst elling v an het panel voldoet aan de v oorwaarden van de
NVAO. De sam enst elling van ieder panel wor dt voorafgaand aan de v isit at ie door de
NVAO goedgek eurd. Het panel brengt door m iddel van een visit at ierapport adv ies uit aan
de NVAO m et bet r ekk ing t ot de accredit at ie van de opleiding. De opleiding kan m et een
posit ief v isit at ierapport accredit at ie aanvragen bij de NVAO5 .
Evaluat iebur eaus hebben daar m ee geen form ele r elat ie m et de NVAO, m aar worden,
om w ille van vergelij kbaarheid van de beoordelingen, wel door de NVAO geïnst rueerd.
Een sleut elposit ie in deze const r uct ie w ordt ingenom en door de gecert ificeerde secret ar is.
Secret ar issen van panels zij n door de NVAO get raind. De secret aris is geen lid van het
panel, m aar houdt het proces in de gat en. De panelleden gaan over de inhoud en de oor delen.

¡

6DPHQVWHOOLQJYDQGHSDQHOV 
Voor het accredit er en v an best aande opleidingen st elt de inst elling, vaak in sam enspraak
m et het evaluat iebur eau, het panel sam en, wij st een secret ar is aan en draagt het panel
vervolgens t er inst em m ing v oor aan de NVAO. De inst elling lev ert hier voor gegevens aan
ov er de desk undigheden en onafhankelij k heid van de panelleden en de secret ar is. Aan de
sam enst elling van het beoordelingspanel w orden door de NVAO de v olgende eisen gest eld:
1. het panel best aat uit t en m inst e v ier leden, onder w ie t en m inst e t w ee gezaghebbende dom eindesk undigen en een st udent ;
2. het panel beschikt in zij n geheel over de v olgende desk undigheden:
a. deskundigheid t en aanzien v an de ont wikkelingen in het vakgebied;
b. int ernat ionale deskundigheid;
c. wer kv elddesk undigheid in het voor de opleiding relevant e ber oepenveld ( indien
van t oepassing) ;
d. er var ing m et het gev en en ont w ik kelen v an onderw ij s op het desbet reffende opleidingsniv eau en deskundigheid t en aanzien v an de door de opleiding gehant eer de onder wij svorm ( en) ;
e. st udent gebonden desk undigheid;
f. visit at ie- of audit desk undigheid.
3. het panel is onafhank elij k ( de leden hebben t en m inst e v ij f j aar geen banden gehad
m et de inst elling waart oe de opleiding behoort ) ;

4
5
6

ht t p: / / w ww .nvao.net / gecert ificeer de_secret arissen
ht t p: / / w ww .nvao.net / evaluat iebur eaus
ht t p: / / w ww .nvao.net / panels
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4. het panel wordt bij gest aan door een onafhank elij k e, ext er ne secret ar is die is get raind
en gecert ificeerd door de NVAO.

6WDQGDDUGHQ
De panels k ij k en naar 3 of 16 st andaarden, afhank elij k van het soor t accredit at ie dat
plaat svindt . Specifiek e aandacht gaat uit naar de consist ent ie t ussen st andaard 1: “De
beoogde eindkwalificat ies van de opleiding zij n wat bet reft inhoud, niv eau en or iënt at ie
geconcret iseerd en v oldoen aan int er nat ionale eisen” en st andaard 3 ( of in het geval van
een uit gebreide opleidingsbeoordeling st andaard 16) : “De opleiding beschikt ov er een
adequaat syst eem van t oet sing en t oont aan dat de beoogde eindk walificat ies worden
ger ealiseerd”. Om st andaard 3 of 16 t e beoordelen k ij kt het panel enerzij ds naar de m anier waarop de opleiding t oet st en waarop zij de kwalit eit van het exam enpr ogram m a
borgt . Dit dient valide, bet rouwbaar en v oor de st udent inzicht elij k t e zij n. Anderzij ds
vor m t het panel zich een oordeel ov er het eindniv eau van de st udent en. Voor het beoor delen van het eindniv eau kan het panel k ij ken naar de result at en van alle afst udeer onderdelen, waaronder ev ent uele ker nwerkst ukk en. I n de Wet verst erk ing kwalit eit sborging
hoger onderw ij s zij n deze onderdelen inm iddels gescheiden.

7HKDQWHUHQEHRRUGHOLQJVPRGHO
De inst ruct ie van de NVAO aan evaluat iebureaus bij de beoordeling v an het eindniv eau is
dat het beoordelingsm odel van de opleiding zélf het uit gangspunt is voor de beoordeling
van het eindniveau door de panels. De panels beoordelen in eerst e inst ant ie de prest at iecrit er ia die de opleiding zelf hant eert . Zij nem en er kennis v an en st ellen vast of deze
passen binnen de door NVAO gehant eerde k walit eit skaders, Dublin Descript or en, hbost andaard en beroepspr ofiel v an de opleiding en beoordelen of ze valide, bet rouwbaar en
voor de st udent inzicht elij k zij n.
I ndien de pr est at iecr it er ia niet verant woord zij n, of niet aanw ezig zij n, bespreek t het v isit at iepanel dat m et de opleiding. Het panel gebruikt dan ( en alleen dan) in aanv ulling op
of in plaat s van de prest at iecr it eria van de opleiding eigen pr est at iecr it er ia. Pas als het
beoordelingsm odel is beoordeeld, kan het bew ij sm at er iaal beoordeeld worden. De NVAO
spreekt in dit verband v an “ …de verzam eling v an ( eind) w er ken die als geheel het bew ij s
vor m en dat de st udent de eindk walificat ies heeft gerealiseerd” ( NVAO, 2012) .
De beoordeling van het bew ij sm at er iaal door de opleiding dient voor de st udent inzicht elij k t e zij n. Daart oe w or dt o.a. naar het v olgende gekeken:
•

I s het proces waar langs de beoordeling t ot st and is gekom en inzicht elij k gem aak t v oor derden?

•
•

I s duidelij k op w elke cr it er ia de beoordeling heeft plaat sgev onden?
Zij n er m eerder e beoor delaars bet rokk en gew eest bij de beoordeling en wat is
de kwalit eit van die beoordelaars?

•

I s er een duidelij k e afst em m ing t ussen beoordelaars gew eest en is die afst em m ing vast gelegd?
I s duidelij k hoe het cij fer / de beoordeling t ot st and is gek om en en is dat result aat schr ift elij k onder bouwd m et helder e feedback?

•
•

Get uigt het bew ij sm at eriaal v an voldoende onderzoek end verm ogen van de
st udent ?
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%HRRUGHOLQJVVFKDOHQELMGHRSOHLGLQJVEHRRUGHOLQJ ¢ 
De NVAO hant eert een viert al oordelen: onvoldoende, v oldoende, goed en excellent . I n
deze paragraaf w ordt bij iedere schaal aller eerst een t ypering gegeven. Bij ieder oordeel
wordt t er illust rat ie een aant al v oorbeelden gegev en dat dienst ig kan zij n bij de beoordeling van de opleiding. Bij v oorbeelden die enkel gelden v oor de uit gebreide opleidingsbeoordeling st aat ‘UOB’ verm eld.
Oordeel 1: onvoldoende

'HRSOHLGLQJ YROGRHWQLHWDDQGHJDQJEDUHEDVLVNZDOLWHLWHQYHUWRRQWRSPHHUGHUHYODN
NHQHUQVWLJHWHNRUWNRPLQJHQ
Er kan hierbij gedacht w orden aan het volgende:
•

De eindkwalificat ies passen qua niv eau en/ of or iënt at ie niet binnen de ( int er ) nat ionale kwalificat ieraam werk en en zij n niet geconcr et iseerd in dom einof opleidingsspecifiek e leerr esult at en.

•

Program m a, personeel en v oorzieningen v or m en sam en geen facilit er ende
leerom gev ing.
Er is geen opleidingsbreed, t ransparant en coherent t oet sbeleid.

•
•
•

De beoogde eindkwalificat ies w orden niet gerealiseerd.
De k walit eit szorg in de opleiding is niet syst em at isch en vert aalt zich in een
gebr ek aan verbet erbeleid. ( UOB)

Oordeel 2: Voldoende

'H RSOHLGLQJ YROGRHW DDQ GH JDQJEDUH EDVLVNZDOLWHLW HQ YHUWRRQW RYHU GH YROOH EUHHGWH
HHQDFFHSWDEHOQLYHDX
Er kan hierbij gedacht w orden aan:
•

De eindkwalificat ies passen qua niv eau en/ of or iënt at ie binnen de ( int er ) nat ionale kwalificat ieraam werk en en zij n geconcret iseerd in dom ein- of
opleidingsspecifiek e leer result at en.

•

Program m a, personeel en v oorzieningen v or m en sam en een facilit er ende
leerom gev ing die t oelaat de eindkwalificat ies t e realiseren.
Er is een opleidingsbreed, t ransparant en coher ent t oet sbeleid, dat ev enw el
nog niet consequent door ieder een gev olgd wor dt .

•
•
•

De beoogde eindkwalificat ies w orden ger ealiseerd.
De k walit eit szorg in de opleiding is sy st em at isch en v ert aalt zich in een consequent verbet erbeleid. ( UOB)

Oordeel 3: Goed

'HRSOHLGLQJVWHHNWV\VWHPDWLVFKHQRYHUGHYROOHEUHHGWHXLWERYHQGHJDQJEDUHEDVLV
NZDOLWHLW
Er kan hierbij gedacht w orden aan:
•

De beoogde eindkwalificat ies passen qua niveau en/ of or iënt at ie binnen de
( int er) nat ionale k walificat ieraam werk en en zij n geconcr et iseerd in dom ein- of
opleidingsspecifiek e leer result at en. Vanuit een geëx plicit eerde v isie geeft de
opleiding er een specifieke inv ulling aan.

•

Program m a, personeel en v oorzieningen v or m en sam en een uit dagende
leerom gev ing.
Er is een opleidingsbreed, t ransparant en coher ent t oet sbeleid dat door ieder een gev olgd w ordt .

•
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•
•

De ger ealiseerde eindk walificat ies v ert alen zich in product en die syst em at isch
bovengem iddeld zij n.
De k walit eit szorg in de opleiding is sy st em at isch en v ert aalt zich in een consequent verbet erbeleid dat zicht uit in een groeiende k walit eit scult uur. ( UOB)

Oordeel 4: Excellent

'HRSOHLGLQJVWHHNWV\VWHPDWLVFKHQRYHUGHYROOHEUHHGWHYHUXLWERYHQGHJDQJEDUHED
VLVNZDOLWHLWHQJHOGWDOVHHQ LQWHU QDWLRQDDOYRRUEHHOG
Er kan hierbij gedacht w orden aan:
•

De eindkwalificat ies passen qua niv eau en/ of or iënt at ie binnen de ( int er ) nat ionale kwalificat ieraam werk en en zij n geconcret iseerd in dom ein- of
opleidingsspecifiek e leer result at en. Vanuit een geëx plicit eerde en uniek e v isie
geeft de opleiding er een specifiek e inv ulling aan en fungeert zij ( int er ) nat ionaal als een v oorbeeld.

•

Program m a, personeel en v oorzieningen v or m en sam en een innovat iev e en
or iginele leerom gev ing.
De ger ealiseerde eindk walificat ies zij n van uit m unt ende kwalit eit en v ert alen
zich bij voorbeeld in awards en ( int er) nat ionale publicat ies.

•
•

De k walit eit szorg in de opleiding is syst em at isch en v ert aalt zich in een consequent verbet erbeleid en st erk zelfevaluer end verm ogen van de opleiding,
wat zich uit in een st erk e kw alit eit scult uur. ( UOB)

De NVAO geeft hierbij de v olgende beslisregels m ee:

%HSHUNWHRSOHLGLQJVEHRRUGHOLQJ
•
Het eindoordeel over een opleiding is in elk gev al ‘onv oldoende’ indien st andaard 3 als ‘onvoldoende’ beoordeeld wordt .
•

•

•

Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘v oldoende’ zij n indien t enm inst e t wee st andaarden als ‘voldoende’ w orden beoordeeld; waaronder in elk
geval st andaard 3.
Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘goed’ zij n indien t enm inst e
t wee st andaarden als ‘goed’ w orden beoordeeld; waar onder in elk geval st andaard 3.
Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘excellent ’ zij n indien t enm inst e
t wee st andaarden als ‘ex cellent ’ w orden beoordeeld; waar onder in elk geval
st andaard 3.

8LWJHEUHLGHRSOHLGLQJVEHRRUGHOLQJ
•
Het eindoordeel over een opleiding is in elk gev al ‘onv oldoende’ indien st andaard 16 als ‘onvoldoende’ beoordeeld w ordt .
•
Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘v oldoende’ zij n indien t enm inst e de st andaarden 1,3,6,9,13,14,15 en 16 als ‘voldoende’ w orden beoordeeld.
•
•

Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘goed’ zij n indien t enm inst e de
st andaarden 1,3,6,9,13,14,15 en 16 als ‘goed’ worden beoordeeld.
Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘excellent ’ zij n indien de st andaarden 1,3,6,9,13,14,15 en 16 als ‘excellent ’ worden beoordeeld.
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%LMODJH+DQGUHLNLQJ2QWZLNNHOHQEHRRUGH
OLQJVPRGHOOHQ
I n deze handr eik ing w orden de belangrij kst e st appen besprok en die gezet m oet en wor den om t e kom en t ot goede beoordelingsm odellen.

 ,QYHQWDULVHUHQYDQWDDNVLWXDWLHV
Een beoordelingsm odel bevat prest at iecr it eria waarm ee bekwaam heid m et bet rek k ing t ot
het uit voer en van de k er nt aak van een beroep of funct ie beoordeeld wordt . Het spreekt
voor zich dat deze prest at iecr it eria inhoudelij k goed m oet en zij n afgest em d op de product en en processen die het r esult aat zij n van de uit v oer ing van de ber oepsopdracht ( en) .
Om dat t e bewerkst elligen is de eerst e st ap van de ont wikk elpr ocedure het beschrij v en
van de t e beoordelen bekwaam heid aan de hand van een opsom m ing van t aaksit uat ies
waarm ee de t oek om st ige beroepsbeoefenaar geconfront eerd kan w orden. Een t aaksit uat ie is de com binat ie van een t aak waarm ee een ber oepsbeoefenaar geconfr ont eerd k an
worden en de sit uat ie waar in die t aak m oet en worden uit gev oerd. De geïnv ent ariseerde
t aaksit uat ies zij n een inspirat iebron v oor zow el de ont w ikk elaars van ber oepsopdracht en
als v oor de ont w ik kelaars van de bij behorende beoordelingsm odellen.
Ter illust rat ie: De belangrij kst e t e verwerven bekw aam heid van een am bulanceverpleegkundige is dat hij / zij
spoedeisende hulp kan verlenen. Daar voor m oet een groot aant al diagnost ische en t herapeut ische handelingen
w or den beheerst , zoals: adem w eg vrij m aken en vrij houden, bevalling begeleiden, kunst m at ige beadem ing,
st elpen van bloedingen, wervel- im m obilisat ie, w ondverzor ging, m edicat ie bepalen en t oedienen, enz. Deze
t aken m oet en onder zeer uit eenlopende om st andigheden kunnen w or den uit gevoerd, zoals: onder t ij dsdruk,
op een gevaarlij ke locat ie, in slecht e weersom st andigheden, in aanwezigheid van agressieve om st anders, enz.

 ,GHQWLILFHUHQYDQEHRRUGHOLQJVGLPHQVLHV
Beoordelingsdim ensies gev en globaal aan waarop het handelen van de kandidaat en/ of
result er ende pr oduct en daarvan m oet en worden beoordeeld. ‘Globaal’ vanw ege het feit
dat deze beoordelingsdim ensies br uikbaar m oet en zij n v oor elke prest at ie waar m ee de
bekwaam heid t en aanzien van de k er nt aak kan worden aanget oond. Beoordelingsdim ensies worden niet r echt st reeks gebr uikt om de prest at ies v an kandidat en m ee t e beoordelen; ze dienen in de eer st e plaat s als r icht snoer voor de form uler ing van prest at iecr it er ia.
Ter illust rat ie: Eén van de kernt aken van een fysiot herapeut is t herapeut isch handelen. Dat w il zeggen dat de
fysiot herapeut in coöperat ie m et de cliënt op m et hodische w ij ze het behandelplan uit voert . Er zij n t alloze t aaksit uat ies denkbaar waarin bekwaam heid t en aanzien van deze kernt aak zich kan m anifest eren. I m m ers er zij n
ver schillende klacht en w aarm ee een cliënt zich kan m elden bij een fysiot herapeut , zoals pij nklacht en, zw ellingen, kr acht sverm indering, adem halingsproblem at iek, enz. De cliënt zelf is eveneens een fact or die van invloed
is op het t herapeut isch handelen. Een oudere cliënt dient anders behandeld t e worden dan een volw assen
cliënt of een cliënt m et een verst andelij ke beper king. Ook zij n er verschillende behandelm et hoden die beheerst
dienen t e w orden, zoals: oefent herapie ( bij v. kr acht t r aining, gr oepst raining) , m assaget herapie, adem halingst her apie en dergelij ke. Ten slot t e kan de cont ext w aarin behandeld w ordt verschil m aken: gezondheidscent rum , prakt ij k voor spor t fysiot herapie, ziekenhuis, verpleeghuis, et c.

De opst ellers van het beoordelingsm odel dienen deze v erschillende t aak sit uat ies t e beschouwen waar na ieder v oor zich beschr ij ft waarin de bekwam e en onbekwam e ber oepsbeoefenaar zich naar v erwacht ing het m eest nadruk k elij k van elkaar onderscheiden. De
result at en van de gr oepsleden w orden v ergeleken en de v erschillen bediscussieerd. De
aspect en waar ov er m en ov er eenst em m ing weet t e ber eik en w orden best em peld als de
beoordelingsdim ensies van de bet r effende bek waam heid.
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Voorbeelden zij n voor fysiot herapie zij n:
• Kiest behandelingen die goed zij n afgest em d op de behandeldoelen, zowel op het niveau van st oornissen,
act ivit eit en als par t icipat ie;
• Voert behandelingen vloeiend uit en in een t em po dat past bij de ber oepsuit oefening;
• Kan gem aakt e keuzes voor behandelingen verant w oorden;
• Evalueert de effect ivit eit en efficiënt ie van het t herapeut isch pr oces;
• St elt het behandelplan zo nodig bij ;
• I nform eer t de cliënt over ( de effect en van) de behandeling.

Er is nog een andere m anier om beoordelingsdim ensies t e ident ificeren. Die is echt er
alleen t oe t e passen als er al beoordeelde pr est at ies van st udent en zij n. Bek nopt weer gegev en houdt deze m et hode het volgende in:
•

Select eer m inim aal t ien afst udeerprest at ies van st udent en. Zorg erv oor dat ze
verschillende pr est at ieniveaus r epr esent eren.

•

Laat elk e pr est at ie door m inim aal dr ie onafhank elij k van elkaar w er kende
exam inat oren t oew ij zen aan één van de v olgende cat egorieën: hoge, m iddelm at ige en lage k walit eit .
Select eer die prest at ies ( m inim aal zes) waarov er de exam inat or en de gr oot st e ov er eenst em m ing w ist en t e bereiken.

•
•

De argum ent en v oor indeling w orden uit gew isseld en bediscussieerd. De argum ent en waarov er de groot st e overeenst em m ing is, w orden best em peld als
de beoordelingsdim ensies.

Het ident ificeren van de beoordelingsdim ensies is, ev enals het inv ent ar iseren van de
t aaksit uat ies, een belangrij k e st ap in de operat ionalisat ie van de opleidingsdoelen. Reden
waarom dit geen t aak behoort t e zij n van individuele docent en m aar een gezam enlij k e
t aak, gecoördineerd door een v ert egenw oordiging van de opleidingsst af, zoals een curr iculum - of t oet scom m issie. Bij voor keur w ordt dit landelij k georganiseer d m et een groep
best aande uit vert egenwoordigers van soort gelij k e opleidingen en van de ber oepsgr oep.

 )RUPXOHUHQYDQSUHVWDWLHFULWHULD
Beoordelingsdim ensies gev en globaal de v erlangde kwalit eit van handelen en/ of v er vaar digde product en aan, m aar niet waar uit die k w alit eit pr ecies m oet blij k en. Daarv oor zij n
prest at iecr it er ia nodig. Prest at iecr it eria zij n nader e uit werk ingen van een beoordelingsdim ensie en beschrij v en waaraan het t e beoor delen handelen of de k enm erk en van een
t e beoordelen product m oet en v oldoen.
De accuraat heid v an de beoordeling is erbij gebaat als de pr est at iecr it eria inhoudelij k zij n
afgest em d op de door de kandidat en uit t e v oer en beroepsopdracht . Het ligt daarom v oor
de hand om pr est at iecr it er ia t e lat en form uleren door de const ruct eurs van de beroepsopdracht ( en) . Deze m oet en zich daarbij echt er ook lat en leiden door de r eeds vast gest elde beoordelingsdim ensies. Anders gezegd: de prest at iecr it er ia zij n t aakspecifieke uit w er kingen van de beoordelingsdim ensies. Dit bet ek ent dat de pr est at iecr it eria als uit w er k ing
van, bij v oorbeeld, de beoordelingsdim ensie ‘Evalueert de effect iv it eit en efficiënt ie van
het t herapeut isch pr oces’ voor beroepsopdracht A ( t aaksit uat ie waarbij een bej aarde
vrouw m et adem halingsklacht en is opgenom en in een v erzorgingshuis) anders zij n dan
voor ber oepsopdracht B ( t aaksit uat ie waarbij een am at eurv oet baller m et een ham st r ingblessure gem asseerd m oet worden) .
Om de obj ect iv it eit v an de beoordeling t e bevor der en dienen pr est at iecrit er ia zov eel m ogelij k geform uleerd t e worden in observ eerbare cr it er ia. ‘Zoveel m ogelij k’ om dat het
st reven naar volledig obj ect iev e form uler ingen ont raden m oet w orden, aangezien m en
zich daarm ee v aak beperkt t ot het beoordelen van kwalit eit en die gem akk elij k waar neem baar zij n en dat zij n niet alt ij d de aspect en die het v erschil m ak en t ussen bekwaam
en niet bekwaam handelen.
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Ter illust rat ie: Neem de sit uat ie dat de zangprest at ie van een conservat orium st udent beoor deeld m oet worden.
Met de m oderne I CT- m iddelen w aarover t egenwoordig beschikt kan worden, is het vrij eenvoudig om een
gezongen lied op t e nem en en dit m et gespecialiseer de soft w are t e analyseren op kenm erken als t oon, pit ch,
t im bre, volum e. Met enige inspanning lukt het ook nog w el om v oor een specifiek lied per passage de gew enst e m eet w aar den t en aanzien van die kenm er ken t e beschrij ven w aarm ee de w eg naar een obj ect ieve beoordeling van een creat ief product zou zij n vrij gem aakt . Gelukkig w illen de m eest en niet zover gaan, het st aat veel
t e ver af van w aar het bij een lied eigenlij k om m oet gaan, nam elij k of j e er door geraakt w ordt . Maar vanw ege het subj ect ieve karakt er wordt dit in het geval een for m ele beoordeling geen goed idee gevonden. Er zal
een t ussenw eg gevonden m oet en w or den die de t e beoordelen bekwaam heid niet kapot analyseert en t egelij ker t ij d zoveel st eun biedt aan de exam inat or dat de beoor deling niet t e veel m ening en t e w einig feit elij k is.

 &RQVWUXHUHQYDQHHQEHRRUGHOLQJVVFKDDOELMHHQHHQYRXGLJHSUHVWDWLH
De prest at ies worden beoordeeld aan de hand van prest at iecrit er ia. De observat ies die
daarvan het result aat zij n w orden uit gedr ukt in een score op een beoordelingsschaal. De
eenv oudigst e beoordelingsschaal heeft t w ee schaalpunt en: ‘voldaan/ v oldoende’ of ‘niet
voldaan/ onv oldoende’. Maar gelet op de am bit ie van v eel opleidingen om af t e rek enen
m et de zesj es- cult uur is het raadzaam om m eer schaalpunt en, ofwel prest at ieniveaus, t e
onderscheiden. De lit er at uur is niet eenduidig ov er het aant al pr est at ieniveaus dat onder scheiden m oet w orden, m aar v eel aut eurs houden het op drie t ot m ax im aal zes niv eaus.
Naarm at e er m eer prest at ieniv eaus onderscheiden m oet en worden, nem en de pr oblem en
om die prest at ieniv eaus zo helder en obj ect ief m ogelij k van elkaar t e onderscheiden t oe.
Zo w ordt bij nauwgezet t e best udering v an voorbeeldm at ige beoordelingsm odellen in de
lit erat uur al snel duidelij k dat het onderscheid in pr est at ieniv eaus vaak gebaseerd is op
één of hooguit enkele t erm en, die vaak verschillend geïnt erpr et eerd k unnen worden.
I n figuur 4 wordt een beoordelingsm odel gepresent eerd v oor het beoor delen van m ondelinge pr esent at ies. Een dergelij k beoordelingsm odel w ordt een rubr ic genoem d. Het voor beeld laat goed zien w elke nadelen er k lev en aan zo’n r ubr ic. I n de rubr ic worden de
prest at iev erschillen uit sluit end bepaald door de t erm en ‘coherent ’, ‘goed’, ‘gebr ekk ig’ en
‘schiet er nst ig t ekort ’. De v raag rij st wat hier onder verst aan m oet w orden.
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Gedurende de hele pr esent at ie was sprake van een
coherent e or ganisat ie;
overgangen w ar en naadloos; int roduct ie en conclusie w aren effect ief.
Door gaans een goede organisat ie m aar m et hier en
daar een niet - logische ordening van ideeën; duidelij k
her kenbare int roduct ie en
conclusie.
Organisat ie is gebrekkig;
gepresent eer de ideeën zij n
onvoldoende uit gew er kt ;
zw akke overgangen; int roduct ie en conclusie bereiken
doel niet .
Organisat ie schiet ernst ig
t ekor t ; gepresent eerde
ideeën zij n m oeilij k t e volgen; over gangen zij n plot seling en onlogisch; int roduct ie en conclusie ont breken.

Voor ieder een uit st ekend
verst aanbaar; vloeiende
present at ie m et gevar ieerde
int onat ie; onderst eunende
lichaam st aal; oogcont act
m et alle t oehoorder s.
Voldoende ver st aanbaar;
doorgaans vlot t e present at ie; doorgaans effect ieve
lichaam st aal; voldoende
oogcont act .

Gekozen woorden en sam enst elling van de zinnen
ver st erken de boodschap;
nauwelij ks gram m at icale
fout en.

Verst aanbaar schiet regelm at ig t ekort ; present at ie
st okt regelm at ig; lichaam st aal en oogcont act werken
niet onderst eunend voor de
boodschap.
Zeer slecht verst aanbaar;
hakkelende present at ie;
st orende lichaam st aal en
ont br eken van oogcont act .

Het t aalgebruik w as niet
alt ij d passend voor de over
t e br engen boodschap;
gram m at icale fout en zij n zo
ernst ig dat ze de begrij pelij kheid benadelen.
Taalgebruik det oneert m et
de over t e brengen boodschap; zw are gram m at icale
fout en m aken het erg m oeilij k om de boodschap t e
volgen.

Effect ief gebr uik van t aal
onder st eunt de boodschap;
enkele gram m at icale fout en
hebben geen invloed op de
begrij pelij kheid.

)LJXXU7UDGLWLRQHOHUXEULFYRRUKHWEHRRUGHOHQYDQPRQGHOLQJHSUHVHQWDWLHV
9RRUEHHOGDDQJHSDVWRYHUJHQRPHQXLW0F0LOODQ S 
Een ander pr obleem m et deze rubrics is dat de scoring m oeilij ker is dan op het eerst e
gezicht lij kt . I n figuur 4 is t e zien dat v oor t oek enning v an scor e ‘4’ de st ruct uur van een
m ondelinge present at ie t en aanzien van alle drie prest at iecr it er ia gunst ig beoordeeld
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wordt . Echt er, doordat de prest at iecrit er ia binnen een bepaalde beoordelingsdim ensie
niet afzonderlij k t e scor en zij n, kan een exam inat or in verwarr ing rak en ov er de t oe t e
kennen score als bij v oorbeeld één v an de pr est at iecr it er ia niet gunst ig beoordeeld kan
worden. Nog een ander probleem van dergelij k e r ubrics is dat ze, m et nam e als het gaat
om com plex e bekwaam heden, zeer om vangrij k kunnen zij n en dus v eel leest ij d vragen
van een exam inat or . Zo neem t een v eel gebr uikt e rubric voor het beoordelen van de
schrij fvaardigheid van m iddelbare scholier en in Or egon ( USA) zev en pagina’s A4 in beslag.
Genoem de pr oblem en gev en voldoende aanleiding om t e k iezen v oor een ander, eenvoudiger t ype r ubr ic. Een waarbij alle prest at iecrit eria afzonder lij k gescoord dienen t e wor den en w aarv an alleen het ‘voldoende’ pr est at ieniveau in zo obj ect ief m ogelij k e t erm en
beschrev en is. Figuur 5 licht dit principe t oe aan de hand van een ( fict ief) beoordelingsm odel voor het uit voer en van een fysiot herapeut isch behandelplan. De waarder ing ‘v oldoende’ w ordt t oegek end als het inform er en v an de cliënt ov er de ( effect en van de) behandeling volgens de exam inat or v oldoet aan de eisen zoals geform uleerd in een prest at ie- indicat or. I ndien niet aan de bet reffende eisen w ordt voldaan, k ent de exam inat or de
waarder ing ‘onvoldoende’ t oe. Als de exam inat or m eent dat er r uim schoot s aan de bet reffende eisen v oldaan wordt , kan hij de waar der ing ‘goed’ t oek ennen. En wanneer het
inform er en van de cliënt ernst ig t ek ort schiet t en aanzien van de bet r effende eisen, k an
de ex am inat or besluit en t ot de waarder ing ‘zwak’. Uit eraard zij n dergelij ke beoordelingen
niet v r ij v an subj ect ivit eit , m aar de v erschillen t ussen de pr est at ieniv eaus in de eerder
besprok en rubr ics zij n ook m aar zelden in v olledig obj ect iev e t erm en t e beschr ij ven.
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Prest at iecrit eria:
St elt verschillende vragen om t e acht erhalen of
de cliënt de huisw erkoefeningen uit voert .
Legt voor af elke behandeling of oefening uit op
een voor de cliënt begr ij pelij ke wij ze.
Enz.

)LJXXU'HHOYDQHHQEHRRUGHOLQJVPRGHOYRRU
µ)\VLRWKHUDSHXWLVFKEHKDQGHOSODQXLWYRHUHQ¶

 &RQVWUXHUHQYDQHHQEHRRUGHOLQJVVFKDDOELMHHQFRPSOH[HSUHVWDWLH
Bij een com plexe prest at ie, zoals bij v oorbeeld het uit v oeren van een onderzoek , kan het
beoordelingsm odel snel erg uit gebr eid w orden. Op dat m om ent is het verst andig om de
prest at iecr it er ia per beoordelingsdim ensie t e clust eren. Figuur 6 geeft een voorbeeld v an
een beoordelingsform ulier v oor het beoordelen van een onderzoeksver slag waarm ee het
onderzoekend verm ogen van een st udent kan worden get oet st . De beoordelingsdim ensies zij n gegr oepeerd naar de fasen in de onderzoekscyclus. De pr est at iecr it er ia benoem en wanneer het r esult aat van die fasen goed is. De crit er ia zij n gebaseerd op het werk
van Oost en Mark enhof ( 2002) en Andr iessen en Van Weert ( 2007, 2008) . Meerdere
prest at iecr it er ia zij n gecom bineerd in één st andaard per onderzoeksfase.
De beoordelingsschaal best aat uit v ier punt en:
•

OV onvoldoende: het result aat van de fase v oldoet niet aan de st andaard

•
•

V voldoende: het result aat van de fase voldoet niet op alle punt en aan de
st andaard m aar w el in v oldoende m at e
G goed: het result aat v an de fase v oldoet op alle punt en aan de st andaard

•

ZG zeer goed: het r esult aat van de fase ov ert reft de st andaard
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Aanleiding en t e best uder en kw est ie
zijn inzicht elij k beschreven
Doelst elling is onderbouw d, open,
afgebakend en op hbo- niveau
Het lit erat uuronder zoek en het t heoret isch kader is inhoudelij k veranker d, r elevant , pr ecies en krit isch
Cent rale vraag en deelvragen zij n
inhoudelij k verankerd, r elevant ,
afgebakend, pr ecies en funct ioneel
De gebruikt e m et hodologie is geëxplicit eerd, passend, onderbouw d en
haalbaar
Het onderzoek is vakkundig, bet r ouwbaar en cont roleerbaar uit gevoerd
De conclusies zij n inhoudelij k veranker d, adequaat en valide
De aanbevelingen zijn inhoudelij k
ver ankerd, valide, adequaat , haalbaar, duurzaam en cr eat ief
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Bij dit v oorbeeld kan de volgende beslisr egel w orden gehant eerd om t ot een beslissing en
een cij fer t e k om en:
•

Eén van de st andaarden O - > cij fer onder de 5,5

•
•

Alle st andaarden V - > cij fer t ussen 5,5 en 7,0
St andaarden V en G - > cij fer t ussen 7,0 en 8,0

•
•

Alle st andaarden G - > cij fer een 8,0
St andaarden G en ZG - > cij fer t ussen 8,0 en 9,0

•

Alle st andaarden ZG –> cij fer > 9,0

I n kalibreersessies ( zie bij lage 6) werkt het t eam van exam inat oren van de opleiding aan
een docum ent dat een t oelicht ing vorm t op de st andaarden die in het beoordelingsform ulier w orden gebr uikt . I n dat docum ent worden alle prest at iecr it eria t oegelicht . Ook wordt
per st andaard geïllust r eerd hoe een onderzoeksverslag er uit ziet dat voldoende is ( de
indicat ies) en wat hoe een onderzoeksverslag er uit ziet dat onv oldoende is ( cont raindicat ies) . De t erm en uit het t oelicht ende docum ent kunnen een r ol spelen bij :
1. Het beoordelen van het onderzoeksverslag;
2. Het gev en van de t oelicht ing op het oordeel;
3. Het gev en van feedback aan de st udent bij de begeleiding van het onderzoek ;
4. I n het onderw ij s ov er onderzoek .
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 'RHO
De bet r ouwbaar heid van de beoordeling van eindw erkst ukk en kan w or den ver hoogd door
de exam inat oren gezam enlij k de prest at iecr it er ia en de scor e die behaald m oet worden
voor een voldoende r esult aat t e lat en v erhelder en. Een prakt ische v or m waarin dat kan is
om eindwerk st ukk en van st udent en gezam enlij k t e r ev iew en in een kalibr eersessie. Deze
handreik ing bevat hierv oor een opzet .
Aanv ullend doel kan zij n om elkaar t e t rainen in de begeleiding van afst udeerders. I n dat
geval wordt niet alleen de vraag gest eld: ‘Voldoet dit ( onderdeel van het ) eindw er kst uk
aan de prest at iecr it er ia?’, m aar ook : ‘St el dat j ij deze st udent begeleidt , welk e begeleidingsst rat egie zou j ij kiezen om deze st udent t e helpen om het result aat nog bet er t e
m aken?’

 'HHOQHPHUV
Aan de r ev iew nem en de exam inat or en van de opleiding deel. I ndien het doel ook het
verbet er en v an de begeleiding is, dan nem en ook begeleiders deel die geen exam inat or
zij n. De r ev iewsessie w ordt geleid door een m oderat or. De t aak van de m oderat or is het
gesprek t e leiden en ieder e k eer t e vragen naar ver helder ing van de argum ent at ie w aar om een pr est at iecr it er ium een bepaald oordeel heeft gek r egen. Daarnaast is er een not ulist aanwezig die alle punt en not uleert die ( kunnen) leiden t ot v er duidelij k ing van de
prest at iecr it er ia. Tot slot is er een organisat or die de sessies organiseer t .

 9HUVODJOHJJLQJ
Verslaglegging kan in de vorm van een t oelicht ing op het beoordelingsm odel m et per
prest at iecr it er ium een t oelicht ing. Er k an gewerkt worden m et een t abel. I n de eerst e
kolom st aat de pr est at ie- indicat or . I n de t weede k olom st aan de ‘indicat ies’ v oor een posit iev e scor e op het crit erium . Dit zij n eigenschappen van het werkst uk waaraan is t e
zien dat het aan het prest at iecr it er ium v oldoet . I n de derde k olom st aan de ‘cont raindicat ies’. Dit zij n eigenschappen van het wer kst uk waaraan j e kan zien dat het werk st uk niet aan het pr est at iecr it er ium voldoet .

 9RRUZDDUGHQ
Voor een succesvolle kalibr eersessie is het v olgende noodzak elij k:
1. Er zij n eindw er kst ukk en beschikbaar die reeds zij n beoordeeld. Het is aan t e raden
wer kst ukk en van v erschillend niv eau t e r ev iew en ( bij v oorbeeld een onvoldoende, een
voldoende en een goed) . Bij v oork eur zij n de gegeven cij fers niet bek end bij de deelnem ers.
2. De gr oep is veilig voor de deelnem ers om t e k unnen zeggen wat ze w illen. Er m ogen
fout en w orden gem aakt .
3. Er wordt afgespr ok en dat het doel van de sessie is om t e kom en t ot verhelder ing van
de cr it er ia en de cesuur en niet om een oordeel t e v ellen ov er de st udent die het
eindwerkst uk heeft gem aakt of over de docent die het heeft begeleid of beoordeeld.
4. De gr oep is in st aat t ot het v oer en van een dialoog en v oork om t dat discussie ont st aat . Bij een discussie gaat het er om w ie gelij k heeft en worden argum ent en als wapens gebr uikt . Een discussie is een handige gespreksv orm wanneer er een besluit
m oet w orden genom en. Bij een kalibreersessie gaat het er echt er om zov eel m ogelij k
van elkaar t e ler en. Voor dat doel is een dialoog veel geschikt er. Die kenm erkt zich
door het st ellen van v erdiepende vr agen aan elkaar om op die m anier er acht er t e
kom en waarom iem and een bepaald oordeel heeft .
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5. De m oderat or heeft de vaardigheden om in de groep discussies om t e vor m en in dialogen door het st ellen v an v ragen.
6. Er is genoeg t ij d beschikbaar ( 2- 2,5 uur) .
7. I nhoudelij k e desk undige exam inat or en die op de hoogt e zij n w elk e eindkwalificat ies
dienen t e worden get oet st en inhoudelij ke k ennis hebben van de beroepsopdracht en
hoe die kan worden uit gev oerd.

 9RRUEHUHLGLQJ
•

•

•

De organisat or zoekt geschikt e eindw erkst ukk en om t e r ev iew en. De or ganisat or plant de bij eenk om st en zendt t er v oorbereiding de werkst ukk en en het
beoordelingsm odel m et for m ulier t oe.
Alle deelnem ers en de m oderat or rev iew en v ooraf de eindw er kst ukk en aan de
hand van het beoordelingsm odel, gev en een oordeel ( onvoldoende / voldoende / goed of een cij fer, afhank elij k van welk e schaal wordt gehant eerd) en
nem en het ingev ulde beoordelingsform ulier m ee naar de sessie.
De m oderat or m aakt een present at ie m et daarin per pr est at iecrit er ium per
wer kst uk de belangr ij kst e inform at ie uit het w erkst uk .

 8LWYRHULQJ
1. Bij de st art van de sessie v raagt de m oderat or naar het oordeel dat ieder e deelnem er
heeft gegev en. Zo kan een indr uk verk r egen worden van de int erbeoordelaarsov er eenst em m ing ov er de eindbeoordeling. Dit geeft aan wat de noodzaak is van
verdere kalibrat ie.
2. Ver volgens v raagt de m oderat or om het oordeel op het eerst e prest at iecrit er ium v oor
de r espect iev elij ke wer kst ukk en. Wanneer er verschillen zij n in oordelen w ordt om
een argum ent at ie gev r aagd. De m oderat or st im uleert de deelnem ers om zov eel m ogelij k de t erm en van de prest at iecr it er ia bij hun argum ent at ie t e gebruik en. Hierdoor
ont st aat zicht op de bet ek enis die de deelnem ers gev en aan de prest at iecr it eria.
3. De deelnem ers en de m oderat or gaan in de argum ent at ie op zoek naar aanv ullende
crit er ia die worden genoem d. Dit zoek en gebeurt door het st ellen van vragen: waar om v ind j e dat ? Waar uit leid j e af dat het niet goed is? Wat v erst a j ij onder… Wat v ind
j ij goed genoeg e.d.? Deze cr it er ia worden benoem d en beoordeeld wordt of die breed
worden gedragen. Zo j a, dan worden ze t oegev oegd aan het t oelicht ingsform ulier.
4. St ap 2 en 3 worden her haald t ot dat alle prest at iecrit er ia zij n besprok en.
5. Door de punt en t e not er en waar ov er afst em m ing is v erk regen bet r effende onvoldoende / v oldoende en deze t oe t e voegen aan een t oelicht ing bij het beoordelingsm odel ont st aat duidelij k heid ov er de st andaard.

 $IURQGLQJ
Na afloop st uurt de not ulist de t oelicht ing die is ont wikk eld c.q. bij gest eld aan alle deelnem ers t oe.
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