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Diversiteit

De ontwikkeling naar versterking van de 
opleidingscommissies is logisch en nood-
zakelijk. Om de goede koers te pakken en 
te houden heeft het opleidingsmanage-

ment een stevige opleidingscommissie nodig. Uit 
onderzoek in het verleden maar ook uit een recente 
vragenlijst van de Onderwijsinspectie blijkt dat 
opleidingscommissies niet overal optimaal functio-
neren. Een werkwijze waarbij men elkaar om de twee 
maanden ontmoet, met een door de opleiding aange-
reikt document als agendapunt, is niet meer van deze 
tijd. Maar een wetswijziging alleen brengt daar geen 
verandering in.

Een krachtige en onafhankelijke opleidingscommis-
sie zal wennen zijn voor het management, dat het 
besluitvormingsproces hierop zal moeten inrichten. 
Met de professionalisering van de rol van de oplei-
dingscommissie bereidt de organisatie zich ook voor 
op een andere toekomst. Als gevolg van de flexibilise-
ring in het hoger onderwijs zal de keuzemogelijkheid 
voor studenten vergroot worden. Daarmee vervagen 
grenzen tussen opleidingen. Dat vraagt om een 
andere rol van de opleidingscommissie: flexibeler en 
onafhankelijker.

 

Nieuwe  
verantwoordelijkheden

Versterking positie opleidingscommissie 

De positie van de opleidingscommissies in het hoger onderwijs 
wordt versterkt. De  opleidingscommissies hadden al een belangrijke 
rol in het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, maar met 
de nieuwe wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen 
wordt deze rol steviger verankerd. Onder andere door de commissie 
instemmingsrecht te geven op onderdelen van de onderwijs- en 
examenregeling (OER). Dit brengt nieuwe verantwoordelijkheden en 
uitdagingen met zich mee.
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Een logische en noodzakelijke ontwikkeling

Een opleidingscommissie heeft als belangrijkste taak 
het adviseren over en het bevorderen van de kwaliteit 
van de opleiding. Met de OER als aangrijpingspunt. 
Een opleiding leidt ergens voor op. Met de OER geeft 
het management van een opleiding aan hoe zij denkt 
dat een student dat doel bereikt en hoe kan worden 
vastgesteld of het doel bereikt is. De opleidings-
commissie moet iets zeggen over de OER voor het 
komende jaar (de nieuwe OER) en over die van het 
afgelopen jaar (werking huidige OER). In de oplei-
dingscommissie zitten dagelijkse gebruikers van de 
OER, docenten en studenten, samen. Voor de docent 
is de OER het document op grond waarvan hij zijn of 
haar verantwoordelijkheid als professionele opleider 
kan waarmaken; voor de student is de OER het docu-
ment dat zijn of haar ontwikkeling naar professionele 
beroepsbeoefenaar faciliteert en borgt.
Versterking van de opleidingscommissie is een 
logische ontwikkeling. Al langer bestaat de wens bij 
medewerkers om ook in het onderwijs verantwoor-
delijkheden lager in de organisatie te beleggen (met 
lager wordt dan bedoeld ‘dichter bij het primaire 
proces zelf’) en eigenaarschap te beleggen bij professi-
onals. Zo gaf minister Bussemaker van OC&W na haar 
rondgang in het hoger onderwijs in 2015, de HO-tour, 
te kennen meer vorm te willen geven vanuit vertrou-
wen, waarbij de student centraal staat en de docent 
weer eigenaar is van het onderwijsproces.

Een krachtige en  
onafhankelijke opleidings-
commissie zal wennen 
zijn voor het management, 
dat het besluitvormings-
proces hierop zal moeten 
inrichten

‘Verantwoording lager in de organisatie’ en ‘eigenaar-
schap bij professionals’ is mogelijk als er geïnvesteerd 
wordt in een systeem van ‘checks and balances’ dat 
dicht bij datzelfde primaire proces wordt vormgege-
ven. Werken vanuit vertrouwen bestaat er dan uit dat 
men erop vertrouwt dat professionals, in dit geval 
samen met studenten, goed in staat zijn een effectie-
ve vorm van horizontale verantwoording in te richten 
die in plaats kan komen van (delen van) een verticale 
verantwoordingslijn.
De versterking van de opleidingscommissie past in de 
gedachte van investeren in een systeem van ‘checks 
and balances’ dicht bij het primaire proces. Deze 
ontwikkeling naar meer horizontale verantwoording 
is een maatschappelijke trend in het publieke domein. 

Het speelveld is complexer geworden. Niet alleen door 
de schaalvergroting maar ook door de toenemende 
horizontale vervlechting met andere instellingen, 
door internationalisering en door de dynamiek van 
versnelde veranderingen mede onder invloed van de 
veelheid aan eisen van een kritischere samenleving. 
Volledige ‘controle’ van bovenaf is in toenemende 
mate een illusie.
Zo is er de afgelopen jaren al veel aandacht uitgegaan 
naar de rol van de examencommissies. De onafhan-
kelijkheid en de borgende rol van die commissies is 
versterkt door het uitsluiten van deelname van het 
opleidingsmanagement en het verplicht aanstellen van 
een extern lid. Deze aandacht heeft geleid tot een pro-
fessionaliseringsslag, waardoor de examencommissies 
nu zo goed in hun rol zitten: deskundig en in staat het 
eindniveau van een opleiding permanent te bewaken.
Een versterking van de opleidingscommissie staat dus 
niet op zichzelf en is een noodzakelijke ontwikkeling. 
Een zwaardere invulling van de rol van de opleidings-
commissie past ook in het beeld dat de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft in 
‘Van tweeluik naar driehoeken’ (WRR, 2014, ). Daarin 
staat een aantal voorstellen voor de versterking van de 
interne checks & balances bij semipublieke organisa-
ties. Een versterkt opleidingscommissie geeft mede 
invulling aan wat in het WRR-rapport met ‘derde partij’, 
de maatschappelijk belanghebbenden, wordt aangege-
ven. De WRR spreekt van een derde partij op concern-
niveau; de kracht van de opleidingscommissie is dat zij 
veel dichter bij het primaire proces staat.

Het verleggen van verantwoordelijkheid is niet 
vrijblijvend

Bij de Inspectie van het Onderwijs loopt op dit 
moment een groot onderzoek naar het huidige functi-
oneren van opleidingscommissies. De eindrapportage 
wordt in februari 2017 verwacht. Opvallende uitkom-
sten uit de vragenlijst zijn al naar buiten gebracht. 
Zo weet bijna de helft van de studenten niet dat hun 
opleiding een opleidingscommissie heeft, 30% van de 
opleidingscommissies zegt niet te adviseren over de 
uitvoering van de OER en de verschillen in tijdbeste-
ding van de leden zijn groot.
De opleidingscommissie had al een belangrijke ver-
antwoordelijkheid bij het bevorderen van de kwaliteit 
van de opleiding; met de wetswijziging wordt deze 
met ingang van 1 september 2017 nog eens versterkt. 
Voor opleidingscommissies die nu goed functioneren, 
brengt de versterking nieuwe verantwoordelijkheden 
mee. Niet alleen wordt de opleidingscommissie straks 
aangemerkt als een medezeggenschapsorgaan, ook 
krijgt zij een eigenstandige rol bij de accreditatie van 
opleidingen. Van instellingen waarbij de opleidings-
commissies nu niet optimaal functioneren, vraagt 
de wetswijziging een grote professionaliseringsslag. 
Voor de leden van de opleidingscommissie en voor de 
organisatie zelf.

LTR_P006_LTR-HOMAN-06-2016   7 28-11-2016   9:59:04



8 h o g e r  o n d e r w i j s  m a n a g e m e n t

Good practices

De Inspectie van het Onderwijs, de Landelijke Studen-
tenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg 
hebben een webplatform ingericht. Op dit platform 
worden kennis en good practices met elkaar gedeeld. 
Goed aan dit initiatief is, dat hiermee expliciet wordt 
aangegeven dat we met elkaar iets nieuws willen, 
iets dat niet vanzelf ontstaat door een wet te veran-
deren of door iets met elkaar af te spreken. Bestaande 
instrumenten zijn niet voldoende; om kennis te 
nemen van het perspectief van een professional en 
van een student op (de kwaliteit van) de opleiding, 
volstaan medewerkers- of studentenquêtes niet. Over-
leg zal een ander karakter kunnen krijgen. Een oplei-
dingscommissie hoeft niet ‘meegenomen’ te worden 
in het besluitvormingsproces van het management 
maar heeft een eigen verantwoordelijkheid.

In de praktijk verandert  
er niet veel als niet ook 
geoefend wordt met de 
versterkte positie van de 
opleidingscommissie

Een opleidingscommissie moet op basis van exact 
dezelfde informatie als het management vanuit haar 
eigen positie en verantwoordelijkheid gevraagd en 
ongevraagd advies geven over opzet en werking van 
de OER. Het perspectief van een deskundige en onaf-
hankelijke opleidingscommissie helpt het opleidings-
management de kwaliteit vanuit een bredere kijk dan 
alleen het managerial perspectief te bezien. Daarmee 
voegt de opleidingscommissie een invalshoek vanuit 
het primaire proces toe, waarover het management 
anders niet zou beschikken.
Bij Fontys experimenteren zes instituten met een 
kwaliteitsportfolio waarbij deze rol van de opleidings-
commissie gefaciliteerd wordt. Er waren twee aanlei-
dingen voor het experiment. Allereerst de gedachte 
dat de basis van de kwaliteit van het onderwijs in 
het dagelijkse onderwijsproces ligt. En daarnaast de 
constatering dat de zesjaarlijkse beoordeling in het 
huidige accreditatiestelsel te ver afstaat van de dage-
lijkse praktijk en te weinig aansluit bij de kwaliteit-
scultuur van professionals.
Het eigenaarschap van het kwaliteitsportfolio ligt bij 
de opleiding en haar professionals. In het portfolio 
concretiseert de opleiding haar kwaliteitsdoelstel-
lingen en worden resultaten en evaluaties samen-
gebracht. Met de evaluaties wordt de verbinding met 
interne en externe stakeholders en peers geborgd. Op 
deze wijze bevat het portfolio ‘permanente evidentie’ 
dat de opleiding voldoet aan standaarden en werkt 
aan continue verbetering.

Met het kwaliteitsportfolio beschikt een opleidings-
commissie over de informatie op basis waarvan zij, 
vanuit haar eigen positie en verantwoordelijkheid, 
gevraagd en ongevraagd advies kan geven over opzet 
en werking van het OER. Belangrijker nog, is dat de 
opleidingscommissie door gebruik te maken van het 
kwaliteitsportfolio een belangrijke ‘derde partij’ wordt 
in een systeem van checks and balances dicht bij het 
primaire proces (naast de medezeggenschap). Met het 
goed functioneren van dit systeem wordt vertrouwen 
verdiend.

Het nieuwe spel

Wetten kunnen wijzigen, systemen kunnen worden 
heringericht. In de praktijk verandert er niet veel als 
er niet ook geoefend wordt met wat de versterkte 
positie van de opleidingscommissie betekent in 
verhouding en omgang. Medezeggenschap is meer 
dan een formele structuur en eigenaarschap bete-
kent ook dat de ander daar iets mee kan doen wat je 
zelf van te voren niet had bedacht of had gehoopt. 
Nieuwe spelregels betekenen ook nieuwe spelposities 
en spelsituaties die niet direct uit de regels zelf af te 
leiden zijn. Dat zal soms zeker wennen zijn voor het 
management, dat het besluitvormingsproces hierop 
zal moeten inrichten. Professionals en studenten 
zullen op basis van dezelfde informatie vanuit hun 
positie soms tot andere afwegingen komen dan het 
management. Daar zal het management zich toe moe-
ten verhouden. Voor professionals zijn activiteiten 
voor een opleidingscommissie een onderdeel van hun 
werk. Voor studenten zou nagedacht kunnen worden 
over de optie om deze activiteiten onderdeel van hun 
studie te laten zijn.
Het werk van een opleidingscommissie zal in de 
toekomst nog meer veranderen. Nu zijn opleidingen 
redelijk overzichtelijke reeksen van volgordelijke, 
locatiegebonden onderwijsactiviteiten. Veranderin-
gen daarin worden meestal cohortgewijs ingevoerd. 
Maar dat gaat veranderen, zeker voor het deeltijdon-
derwijs. Dat onderwijs zal als reactie op de adviezen 
van de commissie Rinnooy Kan in toenemende mate 
flexibel ingericht worden. Een opleiding is dan een 
combinatie van diverse plaats- en/of tijdonafhankelijk 
te volgen of gevolgde onderwijsactiviteiten. Een oplei-
dingscommissie zal zich ook moeten uitspreken over 
de kwaliteit van deze flexibele opleidingsarrangemen-
ten waarbij de te hanteren kwaliteitsstandaarden nog 
volop in ontwikkeling zijn.
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