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1 Inleiding
�

1.1 Achtergrond 

De opl sc ij esc ij aan in het hog seiding ommissie is een wettelk voorg hreven onafhankelk adviesorg er onderwij

dat het opleidingsmanag e opl srel ing issingement adviseert over all eiding evante ontwikkel en en besl en. In 

deze commissie zij enten en stu enwoordig ormeeln doc denten verteg d (50-50%). F is er voor iedere 

bachel eidingeen eig eiding ommissie. In de praktijor- of masteropl en opl sc k komt het voor dat meerdere 

(kl eiding é eiding ommissie kennen of dat binnen een kl uteit de taken wordeneine) opl en én opl sc eine facl


uitg uteitsraad. De Wet op het hog s en wetensc ij
eoefend door de facl er onderwij happelk onderzoek 

(WHW) geeft een opl sc dheid advies u en over de onderwijeiding ommissie de taak en bevoeg it te breng s-

en examenreg ing(OER) en j ij ze van u en. Daarnaast mageenel aarlks de wij itvoeren daarvan te beoordel

opl sc evraag it eig ingadvies u en aan het bestur van deeiding ommissie desg d of u en beweg itbreng u

opleidingen de decaan over all el enheden betreffende het onderwij eidinge aang eg s in de betreffende opl . 

Opleidingsc n g e medezegensc anen maar hu n - net alommissies zij een formel g hapsorg n adviezen zij s die 

van de medezegg hapsraden - van bel iteit van het onderwijs.ensc angvoor de (verbeteringvan de) kwal

De minister heeft op 18 ju g hapscluni 2009 in het kader van verbeteringvan de medezegensc utur op 

instell en aan de T amer een onderzoek toeg d naar het fu tioneren vaning weede K ezeg nc


opleidingsc d hog s en de mog ij n rol
ommissies in het bekostig er onderwij elkheden om hu te versterken 

(Kamerstu ht te krijen op het fu tioneren van opl sc nk 31 821, nr. 53). Om zic g nc eiding ommissies in hu

e vorm en de eventu e belhuidig el emmeringen die daarbijervaren worden, heeft de Inspectie van het 

Onderwij esearc ed g d onderzoek te verric igends aan R hN evraag hten. Van dat onderzoek vindt uin voorlg

rapport de resultaten. 

1.2 Onderzoeksvragen 

In het onderzoek staat de volende vraagc :g entraal

Hoe func eiding ommissies in het hoger onderwij ke fac emmeren oftioneren opl sc s en wel toren bel

bevorderen het functioneren?
�

Deze central itwerkt in de volende meer specifieke onderzoeksvragen:e onderzoeksvraagis u g

(1) Hoe zij eiding ommissies sameng d? Zn er vac res en hoe moeilk zijn die in ten de opl sc estel ij atu ij

vullen? 

(2) Wel eiding ommissies en in hoeverre herkennen ze zic hrijke taken hebben de opl sc h in de besc ving 

zoals gesteld in de wet hierover? 

(3) In wel eden van opl sc f dat zij n werkke mate vinden l eiding ommissies in het hbo en het wo zel hu

naar behoren doen en kunnen doen? 

(4) In wel ij eiding eiding ers) datke mate vinden de verantwoordelken op opl sniveau(opl smanag

opleidingscommissies hun werk naar behoren doen en kunnen doen? 

(5) Wel emmering n er voor het fu tioneren van opl scke bel en zij nc eiding ommissies? 

(6) Wel elkheden zij nc eidingscommissies?ke verbetermog ij n er voor het fu tioneren van opl

(7) In hoeverre is de situ eiding ommissies in vergelijatie van opl sc kingtot die in 1999 veranderd? 

5 - Spreken is g nctioneren van opl ommissiesoud: het fu eidingsc



         

  

              

              

                 

               

               

                

               

                

 

              

        

        

             

        

              

                    

              

   

 

  

                  

              

           

             

               

    

 

      

    

    
    

    

     

 

                 

             

          

                     

1.3 Opzet 

Het onderzoek richt zic itslitend op de vold-bac oropl en in het hog s. Onder deh u u tij hel eiding er onderwij

opleidingen is een steekproef (netto 696 opl en) g eidingen die binnen deeiding etrokken. Voor de opl

steekproef vielen, is in de eerste fase door de Inspectie van het Onderwijs een aankondigingsbrief aan het 

bestuu ingg u g n per opl u é ericr van de instell esturd. Vervolens zij eidingdrie brieven versturd: én g ht aan 

eiding er, é id van de opl é entlde opl smanag én aan een studentl eidingscommissie en én aan een doc id van 

de opl sc a twee weken is er u ebreid g eerd, per tel . In deeiding ommissie. N itg erappell efoon en per e-mail

uitnodig sbrieven die naar de opl en zij esturd, stond een verwijing eiding n g u zingnaar de website waar de 

vragenlst onl evud en een wac angtot die vrag ij gij ine kon worden ing l htwoord om toeg enlst te krijen. 

Naast de benaderingvan opl en, is in dit onderzoek ook een enqê itgeiding ute u ezet onder
�

HetStudentenpanel dentenpanel is een initiatief van R hN


.nl dentenpanel ) en vormt een representatieve afspieg ing 

van de Nederl dentenpopuatie in hbo en wo. Het panelbevat e-mailadressen en 

. HetStu .nl esearc ed (zie 

www.hetstudentenpanel en www.overhetstu .nl el

andse stu l

achterg eg esl ht, l d, aanl , soc -ec he statu ap, woonsituatie,rondg evens (g ac eeftij eg iaal onomisc s, handic


etniciteit, reg e herkomst, c en instell ) van iets meer dan 14.000 stu
ional roho-onderdeel ing denten in het 

hbo en wo. Aan het panelis een korte vragenlijst voorg egd die ingaat op redenen om alel dan niet zitting 

te nemen in een opleidingsc denten over de opl scommissie en de opvattingvan deze stu eiding ommissie 

van hun opl .eiding

1.4 Respons 

In Tabel eg eidingen. Zoal enoemd, is een1 is de respons weerg even op het niveauvan de opl s eerder g


steekproef van opleidingen g 696 opl en. B ke opl
etrokken van in totaal eiding innen el eidingis de 

opl smanag dentl eiding ommissie en een doc id van deeiding er, een stu id van de opl sc entl

opl sc zij eiding enwoordig enteiding ommissie benaderd. In totaal n 375 opl en verteg d in de respons, 54 proc

van de opl en die zij eiding agproc eeliets hoger daneiding n benaderd. De respons onder wo-opl en l entu


onder de hbo-opl en.
eiding

Tabel espons - opl en1 - R eiding

hbo wo totaal 

Steekproef 397 299 696 
Respons 204 171 375 
Responspercentage 51% 57% 54% 

Bron: R O en enqê eidingscommissie.C OH ute opl

Tabel eeft de respons per deel roep weer. In totaal ent van de u enodigde2 g nemende g nam 34 proc itg

opleidingsmanag aan het onderzoek en 30 proc eidingscommissielers deel ent van de opl eden. Onder de 

opleidingsc eden was de deel dentl ag entlommissiel namebereidheid onder stu eden l er dan onder doc eden 

(26 vs. 34%). De respons onder de commissiel agin het wo iets hogeden l er dan in het hbo (32 vs. 28%). 

6 - Spreken is g nctioneren van opl ommissiesoud: het fu eidingsc
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Tabel2 - Respons - herkomst respondenten 

hbo wo totaal 

Opleidingsmanagers 
Steekproef 
Respons 
Responspercentage 

397 
134 
34% 

299 
100 
33% 

696 
234 
34% 

Docentleden 
Steekproef 
Respons 
Responspercentage 

397 
128 
32% 

299 
107 
36% 

696 
235 
34% 

Studentleden 
Steekproef 
Respons 
Responspercentage 

397 
97 
24% 

299 
83 
28% 

696 
180 
26% 

Totaalopleidingscommissieleden 
Steekproef 
Respons 
Responspercentage 

794 
225 
28% 

598 
190 
32% 

1392 
415 
30% 

Bron: R O en enqê eidingscommissie.C OH ute opl

In totaalwerden 14.360 studenten in HetStudentenpanelbenaderd met het verzoek deelte nemen aan 

het onderzoek. In totaalg ent van de panell ehoor aan (hbo: 26%, wo: 31%).af 29 proc eden daar g

Tabel3 - Respons - HetStudentenpanel 

hbo wo totaal 

Steekproef 6203 8157 14360 
Respons 1586 2537 4123 
Responspercentage 26% 31% 29% 

Bron: R O en enqê eidingscommissie.C OH ute opl

De resul n niet g en, omdat in het g van de opl sc eentaten in het onderzoek zij ewog eval eiding ommissies g

goed zic l oal zij n er diverse vormen waarop deht is op de popuatie. Z s in het rapport straks te zien zal n, zij

opl sc eidingvorm kan krijen. Het is mog ij eiding ommissieeiding ommissie binnen de opl g elk dat de opl sc

geï reerd wordt in de facl raad, of dat er voor meerdere opl en samen énnteg uteitsraad of deel eiding é

opl sc estel l elk eeneiding ommissie wordt ing d. Wanneer de popuatie niet bekend is, is het niet mog ij

passende weegfactor aan te maken. Het werken zonder weegfactor betekent echter weldat in dit rapport 

niet gerapporteerd wordt over het total er onderwij k g du ij idige hog s, omdat in el eval idelk is dat in de hu e 

verdel eiding htigg wo-opl en is verteg d.ingvan opl en een onevenwic root aantal eiding enwoordig

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijvinggegeven van de samenstell ze vaningen werkwij

opl sc ekeken naar aantall ent- en stu eden, vacatures eneiding ommissies. Er wordt ondermeer g en doc dentl


aantalvergaderingen.
�

Hoofdstuk 3 g eiding ommissie: in hoeverre vol ijaat in op de taken van de opl sc doet de wettelke 

taakomschrij eiding ommissie in de praktijk? Invingen hoe strookt die wettekst met het werk van de opl sc


dit hoofdstuk komt eveneens aan bod op wel ze over de afhandel
ke wij ingvan de adviezen wordt 

gec nic ssen opl smanag eiding ommissie en tu eidingscommissieommu eerd: tu eiding ement en opl sc ssen opl


en achterban.
�
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Hoofdstuk 4 g eiding ommissies weer: met wel ijeeft de waarderingvan de opl sc k rapportcfer worden ze 

beoordeel eiding ers en hoe beoordel hzel ke randvoorwaardend door opl smanag en ze zic f? Maar ook: wel

zijn voor de uitvoeringvan het werk essentieel ke faciteiten beschikken deen over wel il

opl sc k 4 ing aan op maatreg en die het werk van deeiding ommissies? Daarnaast wordt in hoofdstu eg el

opleidingscommissies (verder) zouden kunnen bevorderen. 

In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van het onderzoek onder studenten van HetStudentenpanel 

beschreven. Er is aandac eiding ommissie bijde studenten, de mateht voor de bekendheid van de opl sc

waarin studenten zelid zij n g dan niet zittingte nemen in def l n of zij eweest, de redenen om al

opleidingsc ang kste taken van de opl sc en van de studenten.ommissie en de bel rij eiding ommissie in de og

En ook de studenten is g d hu eidingscommissie u kkenevraag n waarderingvoor het werk van de opl it te dru

in een rapportcijfer. 

Hoofdstuk 6 besc ft een viertal eiding ommissies en medezegenschaphrij eerdere onderzoeken naar opl sc g

s. Hierbijis eveneens een verg ijin het hoger onderwij elkingopgenomen met een onderzoek naar het 

func eiding ommissies in 1999.tioneren van opl sc

Het rapport sluit af met een samenvattingvan de resutaten in hoofdstul k 7 aan de hand van de hier 

gestel en.de onderzoeksvrag

Signific hill ssen groepen worden in principe weerg even met een *. Wanneer in een tabelante versc en tu eg

op verschill s g el voorbeel eiding ers versuende niveau roepen verg eken worden (bij d opl smanag s 

commissiel s wo) worden de sig ante versc en tu egeveneden en hbo versu nific hill ssen hbo en wo weerg

door de cij kken.fers vet te dru

8 - Spreken is g nctioneren van opl ommissiesoud: het fu eidingsc



         

    

  

               

     

         

             

             

                

 

 

   

               

               

               

                 

                

 

 

                    

    

    

      
      

         
   

  

    

        

 

             

            

                  

              

                 

       

 

            

   

   
   

    

        

 

2 Samenstelling en werkwijze 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een besc vingvan de opl sc er onderwij eghrij eiding ommissies in het hog s g even. De 

volende vrag beantwoord:g en worden daarbij

(1) Is er per opl eiding ommissie aanwezig?eidingeen opl sc

(2) Hoeveeleden heeft de g de opl sc vacatures staan er open?l emiddel eiding ommissie en hoeveel

(3) Waarom zij eden destij id geworden en wie benaderde hen daarvoor?n de l ds l

(4) Met wel u aderd, met wie en in hoeverre wordt daar verslke freqentie wordt er verg agvan 

opgemaakt? 

2.2 Aanwezigheid opleidingscommissie 

De Wet op het hoger onderwij happelk onderzoek (WHW) stel ke opls en wetensc ij t voor el eidingeen 

opl sc ic abel aat zien dat drie proc eiding ers in het hboeiding ommissie verplht. T 4 l ent van de opl smanag

aangeeft dat er voor de betreffende opl een opl sc estel k g nieteidingg eiding ommissie is ing d, in el eval

voortdurend in de afg open drie j en proc eiding formeelel aar. Daarnaast is er in neg ent van de opl en wel

een opleidingsc estel k de afg open drie j tij ncommissie ing d, maar is deze in de praktij el aar niet ald fu tioneel 

geweest. 

Tabel el aar voorg eidingg rende een halaar of l er4 - Is het in de afg open drie j ekomen dat de opl edu f j ang

geen opl sceiding ommissie had? (%) 

hbo* wo* 

Ja, g nc eidingscommissie 9,0 0,0een fu tionerende opl
Ja, hel g eiding ommissie 0,0emaaleen opl sc 3,0 
Nee, de afgel aar is er voortdu 88,1 100,0open drie j rend een 
func eiding ommissie geweesttionerende opl sc

Totaal(n=100%) 134 100 

Bron: ute onder opl smanag hill nificEnqê eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 

In de praktijk komt het voor dat meerdere (kl eiding é ezamenlke opl sceine) opl en én g ij eiding ommissie 

vormen (Tabel5). Het vertegenwoordigen van meerdere opleidingen in één opleidingscommissie komt 

zelfs relatief vaak voor: in zowel s wo g dt dit voor rond de 40 procent van dehbo al el

opleidingsc g ombinatie van twee opl en (45%), in 30 procommissies. Meestalaat het om een c eiding ent 

van de gevall eiding ommissie drie opl en en in de overig ent zijn er meeren omvat de opl sc eiding e 25 proc

dan drie opleidingen binnen eenzel eiding ommissie g ndelfde opl sc ebu d. 

Tabel é eidingvertegenwoordigd in de opleiding ommissie? (%)5 - Meer dan én opl sc

hbo wo 

Ja 
Nee 

41,3 
58,7 

38,9 
61,1 

Totaal(n=100%) 225 190 

Bron: Enquête onder leden opleidingscommissie. Geen significante verschillen. 

9 - Spreken is g nctioneren van opl ommissiesoud: het fu eidingsc



         

                

             

          

 

    

              

               

                   

              

           

 

                

                  

                

  

 

      

   

   
   

    

         

 
                 

             

             

                

            

 

     

   

    
     
     
     

 
  

    

         

 

                

              

  

 

Naast het feit dat een deel eiding ezamenlke opl scvan de opl en werkt met een g ij eiding ommissie, maakt bij 

twaal ent van de hbo-opl en en twee proc eiding eidingscommissief proc eiding ent van de wo-opl en de opl


deeluit van de faculteitsraad of deel ).
raad (niet in tabel

2.3 Samenstelling en vacatures 

In de opleidingsc s verwoord in de WHW, hebben evenveel denten al enten zittingommissie, zoal stu s doc . 

Gemiddel hter bestaat een opl sc it afg ht l aans ietsd ec eiding ommissie in het hbo u erond ac eden met doorg

minder docent- dan stu eden (resp. 3 en 5; niet in tabel g d overeendentl ). In het wo komt het alemene beel

met dat wat de wet voorschrij niversitaire opl sc emiddel it neg eden,ft: een u eiding ommissie bestaat g d u en l

waarbijhet aantalstudenten en docenten gemiddel elijk verdeeld g d is. 

Het voorzitterschap van de opl sc d. In de praktij ijeiding ommissie is niet bijwet bepaal k blkt er een 

aanzienlijk versc tu atief vaak g ikelk dat een stuhil ssen hbo en wo: in het hbo is het rel ebru ij dent de 

commissie voorzit (39%), terwijdat in het wo voor sl hts vij ent van de opl sc ell ec f proc eiding ommissies g dt 

(Tabel6). 

Tabel hap opl sc6 - Voorzittersc eiding ommissie (%) 

hbo* wo* 

Studentl 39,1id 5,3 
Docentl 60,9id 94,7 

Totaal(n=100%) 225 190 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05.Enqê eden opl sc hill nific

Tabel aat zien dat ru eidingscommissies in het hbo kampt met openstaande7 l im een derde van de opl

vacatu eeu vac res voor stu eden betreft. Dat is opmerkelk,res en dat daarbinnen het l wendeel atu dentl ij

gezien het feit dat de opl sc emiddel enomen een oververteg ingeiding ommissies in het hbo g d g enwoordig

van studentl ommissie kennen. In het wo heeft zo‘n 15 proc eidingscommissieseden in de c ent van de opl

vacatu eiding ommissie. Ong ent mist én of meerdere stu eden.res binnen de opl sc eveer tien proc é dentl

Tabel7 - Vacatures (%) 

hbo* wo* 

Geen vacatures 
Alleen vacature(s) docentlid 
Alleen vacature(s) studentlid 
Zowelvacature(s) voor studentlid als 
docentlid 

64,4 
4,0 

22,7 
8,9 

84,2 
4,7 
9,5 
1,6 

Totaal(n=100%) 225 190 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05.Enqê eden opl sc hill nific

Tabel emiddel vac res per ty id dat g ht wordt. De c8 toont het g de aantal atu pe l ezoc ommissies die 

gec atu emiddel aatsen binnen huonfronteerd worden met vac res, hebben g d iets meer dan twee open pl n 

commissie. 

10 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

           

   

     

       
      

       
      

          
      
      
      

     
      
      
      

         

 

                

             

                

                 

         

 

 

               

 

   

                

                

       

 

  

Tabel atu emiddel vac res naar ty atu8 - Indien vac re(s): g d aantal atu pe vac res 

hbo wo 

gemiddelde n gemiddelde n 

Alleen vacature(s) docentlid 
Vacatures docentleden 1,3 9 1,1 9 

Alleen vacature(s) studentlid 
Vacatures studentleden 1,7 51 1,7 18 

Zowelvacature(s) voor studentlid als docentlid 
Vacatures docentleden 
Vacatures studentleden 
Vacatures totaal 

1,5 
2,5 
4,0 

20 
20 
20 

1,3 
2,0 
3,3 

3 
3 
3 

Totaal 
Vacatures docentleden 
Vacatures studentleden 
Vacatures totaal 

0,5 
1,7* 
2,2* 

80 
80 
80 

0,5 
1,2* 
1,7* 

30 
30 
30 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05.Enqê eden opl sc hill nific

Aan de opl smanag evraag hatten hoe l eschikte) nieuwe kandidateneiding ers is g d in te sc astighet is om (g

voor de opl sc en van docentplaatsen zien deeiding ommissies te vinden. Wat betreft het opvull

ers in hbo en wo overweg dentlopleidingsmanag end weinigmoeite. Het vinden van stu eden is vooralin het 

hbo lastig: 35 proc eiding ers g ) moeilk is, tegent van de opl smanag eeft aan dat het (heel ij enover zo‘n 15 

procent van de opl smanag igueiding ers in het wo (F ur 1). 
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(heel ij) makkelk neutraal (heel ij) moeilk 

Figu esc eiding ommissie te vinden (%)ur 1 - Moeite die het kost g hikte kandidaten voor de opl sc

2.4 Redenen lidmaatschap 

In het hbo wordt vanuit de opl idmaatsc stu s doceidinghet l hap van zowel denten al enten van de 

opl sc ij emoedig abel eval heteiding ommissie tamelk sterk aang d (T 9). Ook in het wo is dat het g , zij

beduidend sterker onder docenten dan onder studenten. 

11 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

                

  

   

     

      
      

         
        

       

      

         

 

               

                    

                

          

 

           

   

     

      
      

         

        
     

     

      

            
             

 

               

              

                  

                  

                

                  

                 

              

                 

 

               

               

                

        

 

Tabel eden van opl sc eidingzij emoedig id te9 - Mate waarin l eiding ommissie door de opl n aang d om l

worden (%) 

hbo wo 

studentlid docentlid studentlid* docentlid* 

Sterk aangemoedigd 28,9 28,9 16,9 51,4 
Enigszins aangemoedigd 45,4 43,0 33,7 28,0 
Niet uitgesproken aangemoedigd of ontmoedigd 25,8 27,3 49,4 18,7 
Enigszins ontmoedigd 0,0 0,8 0,0 0,9 
Nee, sterk ontmoedigd 0,0 0,0 0,0 0,9 

Totaal(n=100%) 97 128 83 107 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05.Enqê eden opl sc hill nific

Wanneer de opleidingsc eden g d wordt door wie ze benaderd zij id te worden (Tommissiel evraag n om l abel 

10), is het beeld uit de vorig teru n studenten en docenten voorale tabel gte zien. In het hbo zij benaderd 

door medewerkers van de instell . In het wo zij docenten op deze manier benaderd. Studentening n vooral

in het wo zijn daarentegen in meerderheid benaderd door medestudenten. 

Tabel id te worden? (%)10 - Door wie benaderd om l

hbo wo 

studentlid docentlid studentlid docentlid 

Medestudenten 
Docenten 
Leden van de vorige opleidingscommissie 
Decaan of faculteitsdirecteur 
Opleidingsmanager/-directeur 
Anders 

15,5 
64,9 
23,7 

2,1 
14,4* 
10,3 

-
-

17,2 

4,7 
65,6* 
16,4 

55,4 
14,5 
49,4* 

0,0* 
6,0* 

15,7* 

-
-

28,0* 

19,6* 
41,1* 
27,1* 

Totaal(n=100%) 97 128 83 107 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en tu dentl entl nificant,Enqê eden opl sc hill ssen stu eden en doc eden sig
p<0.05. Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

Waarom besluiten doc denten zittingte nemen in een opl sc abelenten en stu eiding ommissie? T 11 somt de 

bel rij doc eden al dentl idang kste redenen daarvoor op. Voor zowel entl s stu eden staat voorop dat ze l

geworden zij iteit van het onderwij aat: zij ang k omn omdat de kwal s hen aan het hart g vinden het bel rij

mee te denken over de opleiding. Stu eden in het hbo en wo zij id geworden omdat zedentl n daarnaast l

ensc en van belinteresse hebben in medezegg hap en het meebepal eid. In het hbo geeft zo‘n 60 procent 

aan het l hap een bel rij ingaan het CV te vinden. Opvall nt voor deidmaatsc ang ke toevoeg end is dat dit pu

wo-studentl idend minder vaak meeg d heeft in de keu id te worden. Ook het feit dat ereden bedu espeel ze l

met het l hap eventu stu n, is voor de hbo-stu atief vaakidmaatsc eel diepunten te verdienen zij denten rel

(éé id te worden, iets dat voor g denten g dt.n van de) reden(en) om l een van de wo-stu el

Voor docentl el delke betrokkenheid bij iteit van de opl , deeden g dt dat naast de inhou ij de kwal eiding

interesse in medezegg hap een reden is g id te worden van de opl scensc eweest om l eiding ommissie. Voor 

bijna 20 procent van de docenten was het lidmaatschap onvermij ijk: vroegof laat kwamen zijewoondel g

aan de beurt binnen de vakg uteit.roep of facl

Spreken is g d: het fu eiding12 - ou nctioneren van opl scommissies 
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Tabel edenen l hap (%)11 - R idmaatsc

hbo wo 

studentlid docentlid studentlid docentlid 

Belangrijk om mee te denken over de (kwaliteit 
van de) opleiding 
Interesse in medezeggenschap en beleid 
Vanwege studiepunten 
Vanwege een financiële vergoeding 
Vanwege de speciale vermeldingop diploma 

92,8 

57,7 
24,7 
20,6* 
11,3 

85,2 

48,4 
-
1,6* 
-

95,2 

78,3* 
0,0 

28,9* 
0,0 

94,4 

37,4* 
-
0,0* 
-

Belangrijke toevoegingaan CV 
Vanwege de scholingsmogelijkheden 
Kon geen nee zeggen 
Binnen de vakgroep/faculteit was het 
onvermijdelijk een keer aan de beurt te komen 
Andere reden 

59,8* 
3,1 
2,1 

-

3,1* 

3,1* 
0,8 
4,7 

3,9 

21,1* 

43,4* 
0,0 
0,0 

-

13,3 

10,3* 
0,0 
5,6 

17,8 

17,8 

Totaal(n=100%) 97 128 83 107 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05. Vetg kte cfers geven eenEnqê eden opl sc hill nific edru ij
significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

Eenmaalzittingg eiding ommissie, versc t de benoeming u ssen hbo en wo enenomen in de opl sc hil sdur tu

tussen stu eden en doc eden sterk (T 12). In het hbo is er in 35 tot 40 proc een vastedentl entl abel ent g

benoemingsperiode afgesproken. Is die periode welafgesproken, dan is daarin geen significant verschil 

tussen stu enten. In het wo zij hill ssen stu eden en doc eden weldenten en doc n die versc en tu dentl entl

signific dentl n in meerderheid voor een periode van én stu aar benoemd, waarant. Stu eden zij é diej

docenten minimaaltwee, maar vaker nogmeer dan twee studiejaren zittinghebben in de 

opleidingscommissie. 

Tabel ke periode benoemd? (%)12 - Voor wel

hbo wo
�

studentlid docentlid studentlid* docentlid*
�

Voor een hal diej 1, 00 , 00f stu aar 0 , 00 ,
Voor één studiejaar 21,6 9,4 67,5 5,6 
Voor twee studiejaren 24,7 25,0 14,5 23,4 
Voor meer dan twee studiejaren 18,6 25,8 6,0 43,9 

Onbekend/weet ik niet 34,0 39,8 12,0 27,1 

Totaal(n=100%) 97 128 83 107 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05. Vetg kte cfers geven eenEnqê eden opl sc hill nific edru ij

significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer.
�

2.5 Vergaderingen 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstu k g adercluk wordt een inkij eboden in de verg utur van de 

opleidingscommissies: hoe vaak wordt er vergaderd, met wie wordt er vergaderd en in hoeverre worden 

zaken schriftelk vastg egij el d? 

In Figu n twee vrag evoeg an de opl smanag evraag overlur 2 zij en sameng d. A eiding ers is g d hoe vaak zij eg 

hebben met de opleidingsc eden van de opl sc evraagommissie en aan de l eiding ommissie is g d hoe vaak zij 

überhau aderen. In het wo komt dat redelk op hetzel ij eiding erpt verg ij fde neer: blkbaar zit de opl smanag

doorgaans aan tafel adering eiding ommissie. In het hbo is er wel hilbijde verg en van de opl sc een versc : 

hier geeft de opl smanag ag aderfreqentie aan dan de opl sc eden zeleiding er een l ere verg u eiding ommissiel f. 

13 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc
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Maar hoe vaak wordt er dan vergaderd? In én oog agis te zien dat het g ande verg hemaé opsl epl adersc

aardigstrookt met de praktijk: het aantal ij adering kt minimaalfeitelke verg en wij af van het aantal 

gepl adering adert zo‘n 40 proc eiding ommissies minimaalande verg en. In het wo verg ent van de opl sc eens 

per maand. Iets meer dan een derde vergadert eens in de twee maanden. Ongeveer een kwart hanteert 

een lagere vergaderfrequentie. In het hbo gaat iets minder dan een derde minimaaleens per maand met 

de rest van de opl sc . Een kwart doet dat eens per twee maanden. Meesteiding ommissie om tafel

gebru ij met de opl sc een te komen.ikelk is het in het hbo om eens per kwartaal eiding ommissie bij
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Figu ande en feitelke vergaderingen van de opl scur 2 - Gepl ij eiding ommissie (%) 

Tabel13 geeft inzicht in de vergaderpartners in het afg open half jaar. Iets meer dan de helel ft van de 

hbo-commissiel ent van de wo-c eden geeft aan dat er is vergaderd met deeden en 80 proc ommissiel

opl sdirec r. Bna een derde van de hbo-opl sc egmet deeiding teu ij eiding ommissies had overl

medezegg hapsraad (wo: 19%). R atief veel eiding ommissiel even aan vergensc el opl sc eden g aderd te 

hebben met anderen dan in deze lijst g den die daarbijenoemd worden, zijenoemd. Voorbeel g n: het 

docentteam, de ex ommissie, stu rs en de stu ing inggeeft aan metamenc dieadviseu dieverenig . Een enkel

helemaalgeen ”externen‘ te hebben vergaderd. 

Tabel aderde de opl sc el f j13 - Met wie verg eiding ommissie het afg open halaar? 

hbo wo 

Opleidingsdirecteur 
Decaan of faculteitsdirecteur 
Medezeggenschapsraad, universiteitsraad, 
faculteitsraad, deelraad 
Anders 

52,2* 
15,9 

30,9* 

42,0 

79,2* 
11,8 

18,5* 

47,8 

Totaal (N=100%) 207 178 

Bron: ute onder l eiding ommissie. * Versc en sig ant, p<0.05.Enqê eden opl sc hill nific

Zoweleden van de opl sc s opl smanag even aan dat er voor vrij alll eiding ommissie al eiding ers g wel e 

vergadering enda wordt opg d en notuen worden g ).en een ag estel l emaakt (niet in tabel

Spreken is g d: het fu eiding14 - ou nctioneren van opl scommissies 



         

     

  

               

            

               

           

              

          

               

          

             

  

              

 

       

            

            

                  

         

 

 

          

 

           

                 

                

          

 

  

3 Taken van de opleidingscommissie 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk besc ft de taken van de opl sc s vastg eg shrij eiding ommissie zoal el d in de WHW en zoal

uitg k. In dit hoofdstu g en beantwoord: evoerd in de praktij k worden de volende vrag

(1) In hoeverre zij eiding ers en l eiding ommissie op de hoog nn opl smanag eden van de opl sc te van hu

taken, bevoegdheden en verantwoordelkheden en is dat vastg eg lij el d in een regement? 

(2) Wat vinden opl smanag ommissiel f de bel rijeiding ers en c eden zel ang kste taken en in hoeverre komt 

dat overeen met wat daarover is vastgel d in de wet? eg

(3) In hoeverre worden de taken zoal n vastg eg k u evoerd? s die zij el d ook in de praktij itg

(4) Over wel evraag evraag egke onderwerpen wordt g d en ong d advies g even? 

(5) Hoe tevreden zij eiding ommissiel ze waarop het opl smanagement de n de opl sc eden over de wij eiding

adviezen behandeld? 

(6) En hoe breng eiding ommissie hu ht bij n achterban? t de opl sc n werk onder de aandac hu

3.2 Bekendheid mettaken,bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Opl smanag dentl entl n goed bekend met de taken, bevoegdheden en eiding ers, stu eden en doc eden zij

verantwoordelkheden van de opl sc igu n g s een ij eiding ommissie (F ur 3). Eé roep is daarop deel

uitzondering dentl eeft 80 proc n, waar de overig. Van de stu eden in het hbo g ent aan ermee bekend te zij e 

20 procent daar toc emaalh niet hel zeker van is. 
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Figu ekendheid met taken, bevoeg ijur 3 - B dheden en verantwoordelkheden (%) 

De meerderheid van de opl sc dheden en verantwoordelkheden eiding ommissie heeft de taken, bevoeg ij

vastgel d in een regement, waar in de praktij g ewerkt wordt (T 14). Een kleg l k ook volens g abel ein deel 

heeft het welvastg eg g l ijzo‘n 10 procel d, maar werkt niet volens dat regement. B ent van de 

opleidingsc n de taken niet vastg eg lommissies zij el d in een regement. 

15 - ou nc eiding ommissies Spreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

            

  

   
       

     
   

      

    
     

      

     
   

    
      

         

           

 

   

            

             

   

             

               

            

 

 

                   

                

                   

                

               

 

            

   
       

       
       

         

            
            

 

                 

                  

                 

               

                

              

                 

                

                

               

       

Tabel aken, bevoeg ij eiding ommissie vastg eg14 - T dheden en verantwoordelkheden van de opl sc el d in 

reglement? (%) 

hbo wo
�
managers studentlid docentlid managers studentlid docentlid
�

Ja, en de opl sceiding ommissie werkt 
79,7 90,1 83,3 82,0 79,0 86,8 

volens dit regementg l
Ja, maar de opl sceiding ommissie 

11,3 1,1 7,1 4,0 9,9 1,9 
werkt niet volens dit regementg l
Nee, de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn niet 9,0 8,8 9,5 14,0 11,1 11,3 
vastgel d in een regementeg l

Totaal(n=100%) 133 91 126 100 81 106 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. Versc en niet sig ant. 

3.3 Wettelijke taken 

In de WHW zij eiding ommissie al g edefinieerd:n de taken van de opl sc s volt g

1. advies u en over de onderwij amenreg ing(OER) al ing uitbreng s- en ex el vorens het instell sbestur de 

regel t;ingvaststel

2. het j ij en van de wij itvoeren van de OERaarlks beoordel ze van u ; 

3. desg d of u en bewegingadvies uitbreng raad en het facul uevraag it eig en aan de deel teitsbestur dan 

welhet instell sbestur over all el enheden betreffende het onderwijing u e andere aang eg s en de 

opl .eiding

De respondenten is gevraag n dat de jiste taken in de WHW zij el d (Tabeld of ze van meningzij u n vastg eg

15). Het merendeelvan de c eden en de opl smanag uommissiel eiding ers is van meningdat de jiste taken 

zijn vastgel d in de WHW. Doc eden zij in het hbo al igeg entl n hiervan zowel s in het wo het meest overtu d. 

Onder studentl ig , ec tij eeft 84 proceden is deze overtu inghet minst eenduidig hter nogald g ent van de 

hbo-studentl ent van de wo-stu eden aan dat de jiste taken zij el d.eden en 74 proc dentl u n vastg eg

Tabel ij u el d in de WHW? (%)15 - Zn de jiste taken vastg eg

hbo wo
�
managers studentlid docentlid managers studentlid docentlid
�

Ja 85,8 83,5 94,5 80,0 73,5 82,2
�
Nee 14,2 16,5 5,5 20,0 26,5 17,8
�

Totaal(n=100%) 134 97 128 100 83 107 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 
Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

Commentaar van de ondervraagden die het oneens zijn met de wijze waarop de taken omschreven zijn in 

de wet, heeft betrekkingop de te grote nadru s- en ex el OERk op onderwij amenreg ing(”te veel , te weinig 

onderwijskwaliteit‘) en de vraagof de beoordel aats is bijingdaarvan niet sowieso beter op z‘n pl de 

examencommissie in combinatie met de studentenraad. Anderen merken op dat de taken te veelgericht 

zij l dsl kn op het adviseren over regementen, waardoor het te inhou oos wordt. Ook is een zwaardere nadru

op kwal ewenst (bij k op evalatie van vakken e.d.). Verder wordtiteitsbewakingg v. door meer nadru u

genoemd dat het derde pu g respondenten geeft aan het wenselijnt te alemeen is: een aantal k te vinden 

al herpere afbakeningwordt g even van wat wel el enheden‘ behoort,s hier een sc eg en niet tot de ”aang eg

ook omdat er door het vaagte houden snel ap optreedt met andere inspraakorgoverl anen binnen de 

instelling. Een kl respondenten g van de opl scein aantal eeft aan dat de rol eiding ommissie versterkt moet 

worden: niet all ht, maar ook instemming ht.een adviesrec srec

16 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc
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3.4 Belangrijkste taken (mening) 

Aan de opl smanag eden van de opl sc evraag ke taken naar hueiding ers en l eiding ommissie is g d wel n 

meningbelangrij n in het werk van de opl sc igu iguk zij eiding ommissie (hbo: F ur 4 en wo: F ur 5). 

Advies onderwij iteit skwal

Advies onderwij en ex els- amenreg ing 

Verbeteren commu atie opl dent nic eiding-stu

Bel enbehartigang ing 

Advies onderwij entevalaties s- en doc u

Advies stu asting diebel

Advies studiegids 

Behandel acen kl hten 

Advies stu dentbeg eiding die- en stu el

Advies voorlhtingic smateriaal 

Anders 

97 
94 

97 

80 
48 
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70 
52 

64 

44 
80 
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48 

4
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39 

53 

38 
22 
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37 
65 

20 

35 
42 
42 
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11 
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6 

0 20 40 60 80 100 

docentlid studentlid managers 

Figuur 4 - Belangrijkste taken van de opleidingscommissie, hbo (%) 

In het hbo is in de ogen van zowel eiding ers, stu eden en doc eden het adviseren over opl smanag dentl entl

onderwijskwaliteit veru ang ke taak van de opl sc iguit de bel rij eiding ommissie (F ur 4). Ook naar meningvan 

de meerderheid belangrij s- en ex el , zij gk is advies over de onderwij amenreg ing het met name volens 

opl smanag entl dentl ft dit al ang ke taak. eiding ers en doc eden. Van de stu eden noemt nognet de hel s bel rij

Wat de studentl ang ker vinden: het behartig ang denten en docenten en het eden bel rij en van bel en van stu

verbeteren van de commu atie tu dent en opl . Ook het behandel acnic ssen stu eiding en van kl hten is in de 

ogen van de stu eden vaker een bel rij eiding ommissie dan in de ogdentl ang ke taak van de opl sc en van 

docentl eiding ers. De l roepen noemen rel en de 50%) eden en opl smanag aatste twee g atief vaak (teg

adviseren over docent- en onderwij u diebel .sevalaties en over stu asting

17 - ou nc eiding ommissies Spreken is g d: het fu tioneren van opl sc
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Figuur 5 - Bel rijkste taken van de opleiding ommissie, wo (%)ang sc

Ook in het wo is het adviseren over onderwij iteit veru enoemd al ang kste taakskwal it het vaakst g s bel rij

van de opleidingscommissie (Figuur 5). Eveneens zeer vaak genoemd: advies over onderwijs- en 

docentevalaties en over de onderwij amenreg ing end is dat de stu eden in het wou s- en ex el . Opvall dentl

ten opzichte van die in het hbo het behandel ac idend minder vaak al itgen van kl hten bedu s u esproken taak 

van de opleidingsc is ook hier te zien dat stu eden, meer dan opl smanagommissie zien. Wel dentl eiding ers 

en docentl s taak noemen en ook het aandeel ang ingal idt, iseden, dit al dat bel enbehartig s taak aandu

onder studentl ij roter.eden aanzienlk g

Andere bel rij entl enoemd, zijang ke taken die met name door de doc eden worden g n:
�

° aanzetten tot het mog ij s;
elk maken van/initiatief nemen tot vernieuwingin het onderwij


° beoordel sfil g s;
en van de onderwij osofie en hoe deze terukomt in het onderwij


° besliten nemen over de inhou ramma en de vakken die daarbijpassen;
u d van het prog


° instemmingj agopl .
aarversl eiding

3.5 In de praktijk: onderwijs- en examenregeling 

Omdat de onderwijs- en examenreg ingin de wettekst bij k krijt, is deze paragel zonder de nadru g raaf 

gewij ze waarop de opl sc h daarmee in de praktij ijd aan de wij eiding ommissie zic k ook daadwerkelk bezig 

houdt. 

18 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

                

              

                

               

             

                

            

 

               

                  

       

 

               

   
     

       
      
       
      
        

       

        
     

          
           
       

      

            
            

 

                

            

                  

                

        

 

In Tabel16 is weergegeven of door de opleiding ommissie advies is uitgebrac s- ensc ht over de onderwij

examenreg ing diej egel . Omdat het stu aar waarin het advies moet worden g even op het moment van 

ê eidingenquteren nogniet voorbijis, is aan de opl smanagers (van wie we minder verloop in bezetting 

verwachtten) ook naar de situ diej evraagd. In studiejatie in het vorigstu aar g aar 2008/2009 hebben de 

opl sc van de onderwij amenreg ingeiding ommissies in meerderheid over ten minste een deel s- en ex el

advies uitg ht. H hil ssen hbo en wo daarin lt met name in het hog entagebrac et versc tu ig ere perc e 

opl smanag eeft niet zeker te weten of dat gebeurd is.eiding ers dat aang

In het huidigstudiej ij s- en ex el ruim tweederde van deaar (2009/2010) blkt de onderwij amenreg ingbij

opl sc onderwerp van advies te zij eweest. In het hbo g rt dat voor eeneiding ommissies in het wo al n g ebeu

vrijg roep l diej .rote g ater dit stu aar nog

Tabel dvies u ebrac s- en ex el aar? (%)16 - A itg ht over de onderwij amenreg ingvorigen huidigstudiej

manager 
hbo 

oc-leden manager 
wo 

oc-leden 

Vorigstudiejaar (2008/2009) 
Ja 
Ja, gedeeltelijk 
Nee 
Weet ik niet 

75,4 
12,7 
3,7 
8,2 

-
-
-
-

86,0 
10,0 
3,0 
1,0 

-
-
-
-

Totaal(n=100%) 134 - 100 -

Huidig(half) studiejaar (2009/2010) 
Ja 
Nee, maar dat gebeurt later 
Nee, en dat gebeurt ook niet meer 
Weet ik niet 

29,1* 
59,7* 

7,5* 
3,7* 

40,0* 
45,3* 

8,4* 
6,2* 

66,0 
29,0 

3,0 
2,0 

68,9 
22,1 

5,8 
3,2 

Totaal(n=100%) 134 225 100 190 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 
Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

Het tweede punt in de wettekst betreft de beoordel itvoeringvan de onderwijingvan de u s- en 

examenreg ing doet een aanzienlk kl van de opl sc abel17).el . Hieraan vol ij einer deel eiding ommissies (T

Vorigstudiejaar beoordeel ent in het hbo en 12 proc itvoeringvan dede 22 proc ent in het wo de u

onderwij amenreg ingniet. En ook voor het hu aar voorziet bij fde dat dezes- en ex el idigstudiej na een vij

wettelke taak niet tot u worden gebracht.ij itvoeringzal

Spreken is g d: het fu eiding19 - ou nctioneren van opl scommissies 
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Tabel s- en ex el d, vorigen huidigstudiej17 - Uitvoeringvan de onderwij amenreg ingbeoordeel aar? (%) 

hbo wo
�
manager oc-leden manager oc-leden
�

Vorigstudiejaar (2008/2009) 
Ja 42,5 - 47,0 -
Ja, g telk , - 0edeel ij 209 34, -
Nee 22,4 - 12,0 -
Weet ik niet 14,2 - 7,0 -

Totaal(n=100%) 134 - 100 -

Hu f) stu aar (2009/2010)idig(hal diej
Ja 27,6* 40,0* 49,0 50,0 
Nee, maar dat gebeu ater 3* 2* 0 5rt l 43, 34, 25, 19,
Nee, en dat gebeurt ook niet meer 23,1* 17,8* 14,0 20,5 
Weet ik niet 6,0* 8,0* 12,0 10,0 

Totaal(n=100%) 134 225 100 190 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 
Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

3.6 In de praktijk: gevraagd en ongevraagd advies 

Een opl sc ht om ”desg d of u en bewegingadvies uit te brengen aaneiding ommissie heeft het rec evraag it eig

de deelraad en het facuteitsbestur dan wel ing u e andere aang egl u het instell sbestur over all el enheden 

betreffende het onderwijs en de opleiding‘. Aan opleidingsmanag eidingscommissielers en opl eden is 

gevraag ebeu eiding ers in het hbo g diejaard hoe vaak dat g rt. De opl smanag even aan dat het in stu

2008/2009 gemiddel eiding ommissie ex icd zo‘n drie keer voorkwam dat de opl sc pliet om advies is 

gevraag en initiatief g eidingscommissies in het hbo g d 2,3 keer advies aan hetd. Op eig aven de opl emiddel

opleidings- of facl u igen deze g den hog diejaaruteitsbestur. In het wo lg emiddel er: er werd in stu

2008/2009 bijna vij evraag eiding ommissie en g d 3,5 keer ong df keer advies g d aan de opl sc emiddel evraag

advies gegeven. 

In het huidig diej end dat er in het afg open halaar al na net zoveele stu aar is het opvall el f j bij adviezen 

(gevraag evraag n g even al ompl el diej emiddeld en ong d) zij eg s in het c ete afg open stu aar: in het hbo g d 

drie keer gevraag evraag emiddel evraagd, 2,5 keer ong d en in het wo g d iets meer dan vier keer g d en 

bijna 3,5 keer ongevraagd. 

Tabel d aantal evraag evraag18 - Gemiddel keer g d en ong d advies 

hbo wo
�
manager oc-leden manager oc-leden
�

Vorigstudiejaar 
Gevraagd 2,9 - 4,8 -
Ongevraagd 2,3 - 3,5 -

Totaal(n) 127 - 89 -

Hu f) stu aaridig(hal diej
Gevraagd 2,9* 1,9* 4,2* 3,5* 
Ongevraagd 2,5 2,6 3,3 3,4 

Totaal(n) 130 225 95 190 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 
Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

20 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc
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Over welke onderwerpen wordt advies gevraagd (Tabel19) dan welongevraagd (Tabel20) gegeven? Het 

gevraag u uude advies had het vaakst betrekkingop herzieningvan het crriclm. Daarnaast betrof het 

eveneens vaak onderwijs- en doc u deerbaarheid, tekstenentevalaties (in wo vaker dan in hbo), stu

studieg eg diebel , kl hten over onderwij il es- en tentamenroosters.ids/stag ids, stu asting ac s en faciteiten en l

Tabel19 - Onderwerpen gevraagd advies (%) 

hbo wo 

manager oc-leden manager oc-leden 

Herzieningcurriculum 
Teksten studiegids/stagegids 
Voorlichtingsmateriaal/brochures 
Studeerbaarheid 
Studie- en studentbegeleiding 

70,8* 
30,8 
5,8 

42,5* 
22,5 

55,8* 
31,3 
10,2 
38,8* 
34,7 

80,9* 
23,6 
9,0 

41,6 
34,8 

75,6* 
28,1 
10,6 
33,1 
28,1 

Studiebelasting 
Functioneren van docenten 
Onderwijs- en docentevaluaties 
Lesmateriaal 
Cijferregistratie/beoordeling 
Klachten over onderwijs en faciliteiten 

33,3 
19,2 
43,3 
15,8 
15,8 
28,3 

36,7 
28,6 
56,5 
27,2 
25,2 
29,3 

32,6 
33,7 
82,0* 
14,6 
10,1 
24,7 

27,5 
33,8 
65,6* 
12,5 
16,3 
20,6 

Zelfevaluaties en accreditatie 
Les- en tentamenroosters 
Arbobeleid 
Financiële zaken 
Benoemingen 
Anders 

33,3 
24,2 
0,8 
8,3 
7,5 
6,7 

34,7 
25,9 
4,8 

13,6 
8,2 
8,8 

27,0 
25,8 
1,1 

10,1 
9,0 
5,6 

29,4 
25,0 
0,0 
5,0 
5,0 
9,4 

Totaal(n=100%) 120 147 89 160 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag . Meerdere antwoorden mog ijEnqê eden opl sc eiding ers. NB elk, 
percentag en niet op tot 100%. * Versc en sig ant, p<0.05. Vetg kte cfers g nificant verschiles tell hill nific edru ij even een sig
(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

Ongevraag abel ac s en faciteiten.d advies (T 20) had het vaakst te maken met kl hten over onderwij il

Daarnaast gaven l de hel eidingscommissies reden omes- en tentamenroosters in het hbo bij ft van de opl

ongevraag it te breng ndere rel enoemde onderwerpen van ong d adviesd advies u en. A atief vaak g evraag

rricl diebel tioneren van doc s- enzijn: herzieningcu uum, studeerbaarheid, stu asting, func enten, onderwij

docentevalaties en cferreg ingu ij istratie/beoordel . 

Spreken is g d: het fu eiding21 - ou nctioneren van opl scommissies 



         

       

   

     

      
      

     
     

       

     
       

       
     

     
         

       
       

     
      

     
     

      

            
                

      

 

    

              

             

               

                 

                

 

 

             

    

   

     

     
     

     
     

     

      

            

 
               
              

 
 

Tabel20 - Onderwerpen ongevraagd advies (%) 

hbo wo
�

manager oc-leden manager oc-leden
�

Herzieningcu uu 23, 302* 8 7rriclm 7* , 41, 36,
Teksten studiegids/stagegids 8,6* 18,8* 12,7 18,4 
Voorlichting /broc res 1* 4* , 14,smateriaal hu 1, 9, 89 3 
Studeerbaarheid 41,9 45,0 45,6 38,8 
Studie- en stu el 21,5* 25,3dentbeg eiding 36,2* 28,6 

Studiebel 36,6 34,2 34,0asting 36,9 
Functioneren van docenten 35,5 40,3 39,2 40,8 
Onderwijs- en doc u 29, 35, 39, 42,entevalaties 0 6 2 9 
Lesmateriaal 24,7 23,5 12,7 19,7 
Cij istratie/beoordel 387 2 7 5ferreg ing , 36, 17, 24,
Kl hten over onderwij il 51,6* 45,6ac s en faciteiten 57,7* 45,6 

Zel u reditatie 6,5 8,7 5,1 14,3fevalaties en acc
Les- en tentamenroosters 50,5 47,7 32,9* 24,5* 
Arbobel 2,2 4,0 0,0*eid 2,0* 
Financ l 6,5 1,3iëe zaken 7,4 4,8 
Benoemingen 3,2 5,4 1,3 4,8 
Anders 6,5 9,4 3,8 9,5 

Totaal(n=100%) 93 149 79 147 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag . Meerdere antwoorden mog ijEnqê eden opl sc eiding ers. NB elk, 
percentag en niet op tot 100%. * Versc en sig ant, p<0.05. Vetg kte cfers g nificant verschiles tell hill nific edru ij even een sig

(p<0.05) tussen hbo en wo weer.
�

3.7 Behandeling uitgebrachte adviezen 

Opleidingsmanag eden van de opl sc hill n percers en l eiding ommissie versc en in hu eptie van de mate waarin 

de opleidingsmanag eiding ommissie informeert over wat er met adviezen wordt gedaan. Deer de opl sc

hel eiding ers caimt dat ald te doen, ong ent van de c edenft van de opl smanag l tij eveer 20 proc ommissiel

bevestigt dat. Vij ent van de opl sc eden in het hbo en zo‘n 2,5 procf proc eiding ommissiel ent in het wo 

geven aan dat ze door hu eiding er nooit geïnformeerd worden over wat er met adviezen isn opl smanag


gedaan.
�

Tabel eiding er de opl sc21 - Informeert de opl smanag eiding ommissie over wat er met adviezen 

wordt gedaan? (%) 

hbo wo
�

manager* oc-leden* manager* oc-leden*
�

Ald 48,5 18,7 52,0 21,6tij
Meestal 44,8 54,7 40,0 50,0 
Soms 3,7 16,4 5,0 17,4 
Zel 1,5 1,0 8,4den 5,3 
Nooit 1,5 4,9 2,0 2,6 

Totaal(n=100%) 134 225 100 190 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 

De informatie die door de opl smanag ingvan een advies wordt gegeven, wordteiding er over de afhandel
niet noodzakelk sc ij emaal hriftelk wordtij hriftelk verstrekt. Het komt weinigvoor dat er hel nooit sc ij
teruggerapporteerd. 

22 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

              

       

   

     

     
     

     
     

     

      

            

 
               

             
 

            

   

     

     
     

     
     

     

      

        

 

       

                

          

                

   

 

             

   
       

     
 

      

           
        
         
          

         

        

            
                

      

 

Tabel eiding er de opl sc22 - Indien de opl smanag eiding ommissie informeert over wat er met adviezen 

wordt gedaan, g rt dat dan sc ijebeu hriftelk? (%) 

hbo wo 

manager* oc-leden* manager oc-leden 

Altijd 
Meestal 
Soms 
Zelden 
Nooit 

26,5 
29,5 
22,0 
19,7 
2,3 

17,8 
38,8 
22,4 
14,5 
6,5 

18,4 
25,5 
28,6 
25,5 
2,0 

17,8 
29,7 
31,4 
16,2 
4,9 

Totaal(n=100%) 132 214 98 185 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 

Leden van de opl sc n vrij niet hel ontevreden over de wijeiding ommissie zij wel emaal ze waarop de adviezen 
zij d (T 23). De meerderheid is zel ‘ of ”ald‘ tevreden daarover.n behandel abel fs ”meestal tij

Tabel23 -Tevredenheid over de wijze waarop de adviezen zijn behandeld (%) 

hbo wo
�

studentlid docentlid studentlid docentlid
�

Ald 15,5 9,4 13,3 22,4tij
Meestal 46,4 60,9 55,4 57,0 
Soms 22,7 21,9 21,7 15,0 
Zel 10,3 5,5 8,4den 4,7 
Nooit 5,2 2,3 1,2 0,9 

Totaal(n=100%) 97 128 83 107 

Bron: ute onder l eiding ommissie. Versc en niet sig ant.Enqê eden opl sc hill nific

3.8 De achterban op de hoogte houden 

Het op de hoogte brengen van de achterban (studenten en docenten) van het werk van de 

opleidingsc ebeu rec ommissiel f. Daarnaast spelommissie g rt vooral htstreeks door de c eden zel en 

medewerkers van de opleiding, stu ing en een bel rij bijhetdieverenig en in het wo en andere kanal ang ke rol

dissemineren van informatie. 

Tabel ke kanal hterban op de hoog ehou24 -Via wel en wordt de ac te g den? (%) 

hbo wo
�
managers studentlid docentlid managers studentlid docentlid
�

Rec eden van dehtstreeks door l
67,9 68,4 68,3 78,0* 56,6* 80,0* 

opleidingscommissie 
Via (medewerkers van) de opleiding 39,6 33,7 36,5 36,0* 14,5* 34,3* 
Via studieverenigingen 4,5 3,2 4,0 49,0 36,1 40,0 
Via andere kanalen 38,1* 18,9* 31,0* 30,0 25,3 22,9 
Dit gebeurt niet actief 13,4 16,8 19,8 5,0* 27,7* 6,7* 
Weet ik niet 5,2* 7,4* 0,0* 3,0 2,4 1,0 

Totaal(n=100%) 134 95 126 100 83 105 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag B elk,Enqê eden opl sc eiding ers. N . Meerdere antwoorden mog ij
percentag en niet op tot 100%. * Versc en sig ant, p<0.05. Vetg kte cfers g nificant verschiles tell hill nific edru ij even een sig
(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

23 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

     

  

         

             

        

             

          

       

             

 

  

            

               

          

                  

 

 

       

 

                

             

              

        

              

                  

             

                 

      

 

                                                      
                  

                
                

            
              

                  
              

            
          

4 Opvatting over hetfunctioneren 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk g eiding ommissies:aat in op de waarderingvan opl sc

(1) Hoe wordt het fu tioneren van de opl sc ewaardeerd? Wel ij gnc eiding ommissie g k rapportcfer krijt de 

samenwerkingen afstemmingmet andere inspraak- en bestuursorganen? 

(2) Wel n essentieel nc eiding ommissie en inke randvoorwaarden zij voor het fu tioneren van de opl sc

welke mate wordt bijde opleiding ommissies aan die randvoorwaarden volsc daan? 

(3) Over wel il hikken de opl scke faciteiten besc eiding ommissies? 

(4) Wel el den bij en aan het (nog nc eiding ommissies?ke maatreg en zou drag ) beter fu tioneren van de opl sc

4.2 Rapportcijfers 

Men is tevreden over het func eiding ommissies: g d krijen detioneren van de opl sc emiddel g

opleidingsc tievelk in hbo en wo een 7,0 en een 7,6. F ur 6 geeft de 95%-ommissies respec ij igu

betrouwbaarheidsintervall 1 weer. We zien daarin dat opl smanag dentl entlen eiding ers, stu eden en doc eden 

niet signific kaar versc en in hu . H hil ssen hbo en wo is wel nificant.ant van el hill n waardering et versc tu sig

9,0 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

managers studentlid 

hbo 

docentlid managers studentlid 

wo 

docentlid 

Figuur 6 - Rapportcfer functioneren opl scommissie (95%-betrouwbaarheidsintervallen)ij eiding

Ook is gekeken naar het verband tussen het aantaluitgebrachte adviezen en het rapportcijfer voor het 

func ij nificant verband te bestaan: hoe meer adviezen eentioneren. Er blkt inderdaad een sig


ommissie in het afg open halaar heeft u ebrac evraag evraag
opleidingsc el f j itg ht (g d en ong d) hoe groter de 

tevredenheid over het func eiding ommissie.tioneren van de opl sc

Daarnaast blijkt in het hbo het voorzittersc nific oed op rapportcfer: men ghap sig ant van invl ij eeft 

gemiddel er rapportcfer wanneer een stu ijd een hog ij dent voorzitter is (7,3 vs. 6,8). Ook blkt in het hbo dat 

de opleidingsc el f j eiding er vergommissies die in het afg open halaar met de opl smanag aderden, meer 

tevreden over het func eiding ommissies die dat niet deden (7,1 vs. 6,8). In het wo zijtioneren dan opl sc n 

deze twee verschillen er niet. 

1 Het gemiddel ij ntsc . Deze zal ies g ij n aan het feitelke g dede rapportcfer is een pu hatting nooit prec elk zij ij emiddel
rapportcij ehel l hattingvan dit g de. R ntscfer in de g e popuatie, maar is een sc emiddel ondom deze pu hattingkan 
een intervalvan waarden worden aangegeven, waarvan we met een zeker vertrouwen kunnen zeggen dat de 
werkelijke waarde van het popuatieg de daarbinnen zaligen. Dit intervalwordt hetl emiddel lg
betrouwbaarheidsintervalgenoemd. Dit betrouwbaarheidintervalis in dit gevalzo berekend, dat de waarde van 
het gemiddel ij l ent van de g en binnen het aang even interval lgde cfer in de popuatie in 95 proc evall eg zaligen. 
Naarmate de steekproefomvangg hattingvan het popuatiegemiddelde zuroter is, is de sc l iverder en het 
betrouwbaarheidsinterval er. We ku en dat de g de versc en sig ant van elsmall nnen stell emiddel hill nific kaar 
verschill wbaarheidsintervall een overlen op het moment dat de betrou en g ap vertonen. 

24 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

             

          

            

              

              

         

  

 

           

   
       

       

        

         

        

       

        

         

        

            
            

 

                

                

                      

              

             

            

              

                

    

 

   

              

          

             

 

 

                  

             

              

                

            

            

      

 

 

Naast het g ij nc eiding ommissie beoordeeleven van een rapportcfer voor het fu tioneren van de opl sc den 

opleidingsmanag ommissiel ssen opl scers en c eden de samenwerkingen afstemmingtu eiding ommissie en 

rsorg eidingandere inspraak- en bestuu anen. De samenwerkingmet het opl smanagement wordt het hoogst 

gewaardeerd (in het bij eiding ers zel oed sczonder door de opl smanag f). Minder g oort de samenwerkingen 

afstemmingmet het facuteitsbestur en/of c eg ul u oll e van bestur. En ook de samenwerkingen afstemming 

met medezegg hapsraad/u raad/facl g een ergpositieveensc niversiteitsraad en met deel uteitsraad krijt g

beoordel .ing

Tabel apportcfers samenwerkingen afstemmingopl sc anen25 - R ij eiding ommissie en andere org

hbo* wo*
�
managers studentlid docentlid managers studentlid docentlid
�

Medezeggenschapsraad 5,4 6,0 5,6 5,5 5,9 4,6 

Totaal(n) 88 54 72 44 62 48 

Deel uteitsraad 5,3* 6,2* 5,7* 6,4 6,8 5,1raad / facl

Totaal(n) 62 50 56 62 70 56 

Opl smanag 7, 7,* 1* ,* 7* 7*eiding ement 3* 0 7, 80 7, 7,

Totaal(n) 131 88 125 99 78 104 

Facl u vB 3 9 0 6 1 6,3uteitsbestur / C 5, 5, 5, 6, 6,

Totaal(n) 60 51 59 68 69 85 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 
Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

De respondenten werden in de vragenlst in staat g d hu ingtoe te lhten. De negij estel n beoordel ic atieve 

beoordel en hebben in meerderheid te maken met het ontbreken van c t en het daarmee te weiniging ontac

op de hoogte zij kaars werk en de overl g en in blkt te zitten. Ook den van el ap die daar in een aantalevall ij

positie binnen de instell eiding ommissie werkt frustratie in de hand. Eén respondentingvan de opl sc

merkte hierover op: ”De opleidingsc n g niet op instell sniveaualommissie wordt in zij eheel ing s 

gesprekspartner g ennelk is het u ang nt dat wat op c medezegenschapsniveauwordtezien. K ij itg spu entraal g


besloten daardoor op lag estemd hoeft te worden. F ij
er niveauniet meer afg eitelk heeft de 

opl sc een inspraak op all entraal d. De trend is dat steedseiding ommissie g es wat op c niveauwordt bepaal


meer centraal ereg d.‘.
wordt g el

4.3 Beoordeling randvoorwaarden 

Aan de opl smanag ommissiel ij el d van randvoorwaarden voor heteiding ers en de c eden is een lst voorg eg


func eiding ommissies. Vervolens is g d wel
tioneren van opl sc g evraag ke randvoorwaarden naar opvatting 

van de respondent essentieelzij nc ewaardeerdn voor het fu tioneren en hoe deze randvoorwaarden g


worden.
�

Figu eeft de sc l angblkt deur 7 g ores weer van de essentiëe randvoorwaarden in het hbo. Meest van bel ij

samenstell /bezettingvan de c eveer de hel ommu atie overing ommissie. Daarnaast wordt door ong ft de c nic

besluiten, de verwerkingvan de adviezen, de samenwerkingtussen docenten en studenten, het hebben 

van vol ht van de l s essentieel d. Z entdoende kandidaten en kennis en inzic eden al bestempel o‘n 40 proc

noemt daarnaast noghet facil name van stu delke informatievoorzieningiteren van deel denten, de inhou ij , 

de (daarmee samenhangende) tij e aanl iteit vandig everingvan stukken, het takenpakket, de kwal


besluitvormingen de opkomst bijvergaderingen.
�
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Figuur 7 - Essentiël nctioneren opleiding ommissie, hbo (%)e randvoorwaarden voor fu sc

Figu eeft het beel is voor het g nnen functioneren van deur 8 g d van wat essentieel oed ku

opl sc ing eiding ommissie heteiding ommissie voor het wo. Ook hier is de samenstell /bezettingvan de opl sc

vaakst al bestempel emiddel ft of meer van de respondenten noemt daarnaast des essentieel d. G d de hel

verwerkingvan de adviezen en kennis en inzicht van de l ond de 40 proceden. R ent vindt verder (ook) de 

commu atie over besliten, het faciteren van deel denten, de opkomst bij aderingnic u il name van stu verg en, 

de kwaliteit van de beslu , de tij e aanl kken, de inhou ijitvorming dig everingvan stu delke 

informatievoorzieningen het takenpakket essentieel. 
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Figuur 8 - Essentiël nctioneren opleiding ommissie, wo (%)e randvoorwaarden voor fu sc

Tabel26 geeft de percentages (zeer) ontevreden respondenten weer ten aanzien van de voor hun 

opleidingsc e randvoorwaarden (l zijommissie aanwezig os van of deze essentieel n). De ontevredenheid is 

zeker niet groot, doorg rend rond max tien proc end hog entagesaans varië imaal ent. Meest opvall e perc

ontevredenheid betreffen de randvoorwaarden ”secretariëe ondersteu ‘, ”sc ing il ebrekl ning hol sfaciteiten‘, g

aan ”taakafbakeningmet de MR‘ en het niet ku doende kandidaten.nnen vinden van vol
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Tabel erc e (zeer) ontevreden over randvoorwaarden fu tioneren opl sc26 - P entag nc eiding ommissie 

hbo wo
�
managers studentlid docentlid managers studentlid docentlid
�

Wijze van benoemingvan l 3,7* 11,8* 10,8eden 10,5* 6,0 2,9 
Samenstell /bezetting , 5, 5, 3, 3, 00ing 82 3 5 0 6 ,
Voldoende kandidaten 20,9 18,9 22,0 12,0 16,9 6,7 
Faciteren van deel denten 7* 5* 7* 0* 0* 9*il name stu 6, 9, 15, 2, 12, 2,
Kennis en inzic eden 7 3 4 0 0 9ht van l 9, 5, 9, 3, 6, 2,

Samenwerkingdocenten en 
studenten 5,2 2,1 3,1 3,0 9,6 1,9 
Takenpakket 7,5 11,6 9,4 2,0 8,4 3,8 
Taakafbakeningmet de mr 32,1 27,4 34,6 29,0 24,1 20,0 
Vergaderrooster/frequentie 7,5 12,6 11,0 6,0 13,3 1,9 
Opkomst bijvergaderingen 9,7 9,5 10,2 11,0* 9,6* 2,9* 

Tij e aanl kken 12,7 14,7 15,7 7,0* 21,7* 10,5*dig everingvan stu
Vergaderruimte 1,5 4,2 3,9 4,0 1,2 3,8 
Materiël il 5,2* 13,4* 8,4 5,7e faciteiten 15,8* 10,0 
Schol sfaciteiten 20,1* 31,6* 26,0* 19,0 21,7 19,0ing il
Secretariëe ondersteu 36, 22, 41, 13, 21, 181l ning 6 1 7 0 7 ,

Inhoudelke informatievoorziening 11,2 4,2 11,0 2,0* 9,6* 6,7*ij
Verwerkingvan de adviezen 6,0* 14,7* 11,8* 2,0* 21,7* 9,5* 
Kwal u 9, 84 5 0* , 7,iteit van beslitvorming 0 , 16, 3, 108* 6* 
Commu atie over besliten 12,7 15,8 16,5 2,0* 21,7* 15,2*nic u

Totaal(n=100%) 134 95 127 100 83 105 

Bron: ute onder l eiding ommissie en onder opl smanag hill nificEnqê eden opl sc eiding ers. * Versc en sig ant, p<0.05. 
Vetgedrukte cijfers geven een significant verschil(p<0.05) tussen hbo en wo weer. 

4.4 Faciliteiten 

Naast de randvoorwaarden is in dit onderzoek g nventariseerd over wel ileï ke faciteiten de 

ommissie besc ig g eiding ommissiesopleidingsc hikt (F uur 9). Over het alemeen kan gesteld worden dat opl sc

in het hbo over meer facil hikken dan die in het wo. R ent van deiteiten besc ond de 80 proc

opl sc hikt over een ru aderen, een kl f procent beschikt overeiding ommissies besc imte om te verg eine vij

een eigen werkru ij ebru ij eiding ommissie over een ambtelkimte. In het wo is het tamelk g ikelk dat de opl sc ij

secretaris/ondersteu hikt, in het hbo daarenteg u ong ikelk (hbo: 17%, wo:ningbesc en is dat jist vrij ebru ij

70%). Andere faciteiten zij u eiding ommissies kuil n jist in het hbo vaker aanwezigdan in het wo: opl sc nnen 

er veel g ren (hbo: 83%, wo: 69%), g ik van c nic en (e-mail ,alratis kopië ebru ommu atiemiddel , internet, fax

tel elk (hbo: 79%, wo: 67%) en ook in g ik van een c ter is veel voorzien (hbo:efoon) is mog ij ebru ompu al

78%, wo: 58%). Ook komt het in het hbo vaker voor dat de opl sc hikt over budget: 37eiding ommissie besc


procent versus 13 procent in het wo.
�
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Figuur 9 - Beschikbare faciliteiten voor opleidingscommissie (%) 

In Figuur 10 is de tevredenheid van de opleiding ommissieleden over de beschikbare faciteitensc il

weergeg aans is men hierover rel hbo al el hter dat meneven. Doorg atief tevreden. Voor zowel s wo g dt ec

opvallend minder tevreden is als het aankomt op sc ing over sc ingg ht op de inhouhol : zowel hol eric d van 

het werk in de opleidingsc s sc ingin verg hniek is minimaalommissie al hol adertec een derde (zeer) 

ontevreden. 
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Figu evredenheid van opl sc eden over faciliteiten (%)ur 10 - T eiding ommissiel

4.5 Maatregelen die positiefbijdragen aan functioneren opleidingscommissie 

In een open vraagwerden opl smanag eden van de opl sc itgedaagd om drieeiding ers en l eiding ommissie u

maatregel drag nc eiding ommissie. Daaruen te noemen die positief bij en aan het fu tioneren van de opl sc it 

volgde een fl sugink aantal gesties. 

In het hbo benadrukken opl smanag ang k is om de opl sc htbaar teeiding ers dat het bel rij eiding ommissie zic

maken in de organisatie: betere communicatie en duidelker terugkoppel de adviezenij en van de behandel

naar l hterban. Bvoorbeel u en voor kl hten. Daarnaasteden en ac ij d ook door een spreekur in te stell ac

wordt de samenstellingvan de opleidingscommissie een aantalmaalgenoemd: brede vertegenwoordiging 

van studenten u e l aren, dur van de zitting eval enten vaak al angit all eerj u speriode (die in g van doc s te l

wordt bestempel denten jist te kort) en de daarmee samenhang ontinuteit van hetd en van stu u ende c ï

werk. In ln daarmee worden ook maatreg en met betrekkingtot een hog verg enij el ere opkomst bij adering

genoemd. Een voorg de maatreg daarbij alueren van een bepaal heidspercentageestel el is het inc cl d afwezig

en dus door een hog l tij doende verteg ingom deer aantaleden te benoemen, ald een vol enwoordig

vergadertafel idmaatsc eiding ommissie aantrekkelker te maken ente hebben. Om l hap van de opl sc ij

bovendien ook serieuzer u oningteg ren of vacatiegelit te voeren, moet daar een bel enover staan: in u den 

voor docentl diepu dentleden en in stu nten voor stu eden. 

30 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

              

              

        

          

               

               

               

               

              

             

             

              

              

        

 

              

                 

           

                   

                

               

               

             

         

             

               

            

           

               

                 

                  

              

                 

            

     

 

             

                

                 

                

            

            

               

             

                

                  

            

             

 

Faciteiten eveneens op een ander vl retariëe ondersteu . Ook vaak g holil ak: meer sec l ning enoemd is sc ing 

geric eiding ommissie moet vervull ossen van de takenverstreng inght op de taak die de opl sc en. Het opl el

van opl sc anen (ex ommissie, crriclmc raden,eiding ommissie en andere inspraakorg amenc u uu ommissie, deel

l g hapsraden) is ook een met reg maat terukerende maatreg . ”Oplfacuteitsraden, medezegensc el g el eidingen 

s kennen te veel icin het hoger onderwij verplhte organen waardoor voor medewerkers en studenten niet 

ald hel ij h: ”er wordt veel bbel edaan, dittij der is wie waarvoor verantwoordelk is‘ en praktisc du op g

vertraagt hiermee ook proc eiding er geeft in dit kader ”veelbetere afperkingvan deessen‘. Een opl smanag

taken, veelminder taken en die dan veel ial sinhou sdieper=spec isme, dan met name op onderwij d‘ al

voorzet voor de herverdel k meer tij eingvan taken. Betere informatievoorzieningen dan met nadru dig

informatievoorzieningkomt eveneens vaak voor in de lijst van maatreg en. Ook zelel fbezinningwordt 

genoemd: ”g eiding hte van teamsoed nadenken en verwoorden van meerwaarde van opl steams ten opzic

van deskundig delk verantwoordelk zij t noghet bu et ”materieel ieelen die inhou ij ij n‘. Dan speel dg en financ

heeft de opleidingsc een eig en, dat zouwel ij d ”om zelommissie g en middel moeten‘. Bvoorbeel f onderzoek 

te doen bijde ac vorens te adviseren‘.hterban, al

Docentl elkbare maatreg en. B eidingscommissie die nueden in het hbo noemen verg ij el etere pr voor de opl

te vaak onzichtbaar blft voor veel denten en doc oketur van deij stu enten of het opzetten van een l u

opleidingsc denten. B oningvan stu idmaatsc ijommissie voor stu el denten om l hap aantrekkelker te maken 

en het geven van vol ren aan de doc n taak g it te ku n eveneensdoende u ent om hu oed u nnen voeren zij

vaker genoemd. Met betrekkingtot die bel hter bij ingook een kritische noot aangaandeoningec een enkel

het type stu e daarmee aantrekt. Volens deze doc udenten dat j g ent is er jist behoefte aan 

”betere/gemotiveerdere deel denten omdat het nuzo is dat ze vooralname van stu meedoen om de 

credits‘. De doc s maatreg een du ij heidingvan taken tuenten noemen daarnaast al el idelkere sc ssen 

opleidingsc u uu ommissie en medezegensc holommissie, crriclmc g hapsraad. Ook over sc inghebben de 

docenten ideeën. Bijvoorbeeld: ”eenmal ursus of workshop org eigeen korte c aniseren voor de hel

opleidingsc aarlks voor de nieu eden, over de doelommissie, en daarna j ij we l en, taken, aanpak van de 

opl sc dingmet andere medezegensc anen‘. Ook is er behoefte aaneiding ommissie en de verhou g hapsorg

meer inhoudelke kennis binnen de opl sc eiding er noemt daarbij sij eiding ommissies. Een opl smanag al

mogelk effec el ieg ndigij tieve maatreg het ”invl en van desku en op het moment dat dat nodigis‘. Daarnaast 

van een zwaardere stem: ”meer dan sl hts adviesrecverwacht men heil ec ht om ervoor te zorgen dat er 

echt iets g aats van tel oed pl ereedaan wordt in pl kens te horen dat het een g an is‘. Een hog

vergaderfrequentie wordt ook regelmatigg was het maar om meer teamgevoelte ontwikkelenoemd, al en. 

Van een opleidingsmanag es op de sc g e verj ing uer magall hop. Wat nunodigis, is een: ”alehel ong skur van 

het systeem waarvan de opl sc u e g te en deeiding ommissie deelitmaakt. Het formel ehal

vergadertijgeropzet maken het geheelouderwets‘. 

Studentl eiding ommissies in het hbo benadru angvan g ommunicatie.eden van de opl sc kken het bel oede c

Intern voor het ”beter informeren van leden over hun verantwoordelkheden en taken‘ en naar buij iten om 

duidelker zic ij eden bereikt is ofij htbaar te maken ”wat er noudaadwerkelk met de adviezen van de l

gedaan wordt‘ en om ü pt meer bekendheid te c ren: ”stu ij eten dat zijberhau reë denten lken vaak te verg

vertegenwoordig eiding ommissie‘. Met betrekkingtot het informeren van deers hebben binnen de opl sc

commissiel dent al el er docmentatiepakket met reg s eneden oppert een stu s maatreg : ”een simpel u el

procedu ang k volens én van de stu siaste l oede sfeerres‘. Ook niet onbel rij g é denten: ”enthou eden‘ en ”een g

tijdens de verg ‘, waarbijde samenwerkingtu denten en docenten welobj tief moetadering ssen stu ec

blijven: ”argmenten zij ang k, niet wie el er vindt‘. Ook is het bel rij eden zichu n bel rij kaar aardig ang k dat ”l

ervan bewust zij s verteg er van een g id zij ommissie‘. N s den dat ze al enwoordig roep l n van de c et al

andere groepen noemen de stu eden eveneens met reg maat dat hu eiding ommissie baatdentl el n opl sc

heeft bijeen hogere verg u er afg d kuaderfreqentie ”zodat zaken ook snell ehandel nnen worden‘. 
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Opl smanag el ompensatie vooreiding ers in het wo komen ook met herkenbare maatreg en: ”betere c

docentl d die ze eraan besteden‘, ”betere fu tieomsc vingeden voor de tij nc hrij ‘, ”betere interne 

commu atie‘. Daarnaast benadru van hen het bel oede voorzitter, eentjnic kt een aantal angvan een g e die 

”iedereen de ruimte geeft om zijn meningin te brengen‘, die ”een goed overzicht van en inzicht in de 

opleidingheeft‘ en ”inspirerend en proactief is‘. Meer bindingtu eden kan mog ijssen de l elk het 

func eiding ommissie positief beï oeden, bij d door het organiseren van eentioneren van de opl sc nvl voorbeel

”offsite dagom een jaarpl en, focs aan te breng ontinuteit bel rijan op te stell u en‘. Daarnaast is c ï ang k, om 

te beginnen bij c reel even van de overdrac ssen nieu de lhet strutu vormg ht tu we en ou eden. Daarmee 

hol s verbetermaatreg l voorkeu evalsamenhangend komt ook sc ingal elveelvudigterug, bij r in ieder g

”voordat ze aan hun taak beg eiding ers benadrukken dat de zichtbaarheid vaninnen‘. Ook de opl smanag

het werk van de opl sc l root moet worden, bij d dooreiding ommissie en de resutaten daarvan verg voorbeel

”(geregementeerde) openbaarheid van resutaten crsu u uu u denl l u s- en crriclmevalaties‘. De taken zou

anders ingeric nnen worden: ”OERminder c stell ing aats daarvan eenht ku entraal en in de taakstell . In pl

inhoudelk g l ingg el enoemd ter bevorderingvan deij eformueerde taakstell even‘. Er worden maatreg en g

deelname van studenten, bij d een vermel l elk propagvoorbeel dingop de bu, maar teg ij eert een andere 

opl smanag u ere sel tie van stu iteit en intrinsieke motivatie‘.eiding er jist een: ”streng ec denten op kwal

Een docentl t al el egen met andere opl scid stel s maatreg voor om ”af en toe te overl g eiding ommissies 

binnen dezelfde facuteit‘. En om het werk van de opl sc icl eiding ommissies beter over het voetlht te 

brengen zoueen sy nnen hel studenten kunnen zien wat er met de usteem ku pen ”waarbij itkomsten van 

hun onderwij u ebeu ommu atie tu eiding ement is winst tesevalaties g rt‘. Ook in de c nic ssen opl smanag

behalen met ”snelle, sc ij k naar aanlhriftelke feedbac eidingvan de adviezen, zodat de desbetreffende 

onderwerpen efficië nnen worden afg d‘ en door ”vroegtijdignter ku ehandel er advies aan de 

opleidingsc en in fase van bel ‘. Wat de opl sc gommissie te vrag eidsvoorbereiding eiding ommissie ook volens 

een aantaldoc idelkheid: ”een du ij itbreidingvan deenten nodigheeft, is du ij idelk mandaat‘ en ”een u

bevoegdheden naar meer dan adviesrec eiding ommissie, zo sug enten,ht‘. De opl sc gereert een van de doc

zouzich ook ku u h te sel teren op onderwerpen waarover ong d adviesnnen focssen door ”kritisc ec evraag

wordt geg itg spu : waarmee kan de opl sc ht een versceven. U ang nt is de vraag eiding ommissie ec hil 

maken?‘. Docentl kken het bel oede sfeer in het team: ”teambudingkaneden benadru angvan een g il

samenwerkingstudent- en doc el e bijeenkomsten met eenentg edingverbeteren‘ en ”af en toe ook informel

lnc ‘.u h of borrel

Tot sl el n voorg d door de stu eden van de opl scot de maatreg en die zij estel dentl eiding ommissies in het wo. 

Die richten zic n tij adering voorbeel en vanh ondermeer op het aanwezigzij dens verg en, bij d door het instell

een ”aanwezigheidsplht van 80%‘ of dat ”ieder opl sc id max drie keer afwezigmagic eiding ommissiel imaal

zij l gestie voor de org adering t een stu id voor om ”hetn‘. As sug anisatie van die verg en stel dentl

vergaderrooster aan te passen aan het aantalstukken dat moet worden besproken in een vergadering, 

zodat er vol d is om over bel rij nten te discssië n van de stu edendoende de tij ang ke pu u ren‘. Eé dentl

verwoordt het belangvan grotere zichtbaarheid mooi: ”Studenten zouden er meer hun voordeelmee 

kunnen doen en de opl sc ) beter voor de achterban op kunnen komen‘. Eeneiding ommissie zou(nog

conc gestie voor het verg htbaarheid is de volende: ”een c urete sug roten van de zic g olmn in een 

opleidingsbl e stu k ontvang ncad waarin all denten feedbac en over het fu tioneren en de taken van de 

opl sc aast dat ook door stu hol ehel eiding ommissieeiding ommissie‘. N denten sc ingvan de g e opl sc

bel rij evonden, noemen ze een aantal ifiek de g we l ang kang k wordt g keer spec roep nieu eden. Het is bel rij

de nieuwe l t g ijeden direc oed in te werken omdat het vaak moeilk is om in te stromen. Dat kan 

bijvoorbeel benoeming zed door een ”formeel spakket met informatie en een brief die op motiverende wij

het nieuwe opl sc id verwel hat‘.eiding ommissiel komt en op waarde sc

Spreken is g d: het fu eiding32 - ou nctioneren van opl scommissies 



         

             

   

             

 

          

           

       

     

        

       

Samengevat is er een zestal kens terukerende aandac nten in de maatreg en voor verbeteringtel g htspu el

van de opleidingscommissie: 

° communicatie die nodigis voor functioneren van de opleidingscommissie (tijdigaanleveren stukken, 

vergaderfrequentie); 

° communicatie ter promotie van het werk van de opleidingscommissie; 

° samenstelling(vertegenwoordigingaantalleerjaren, duur van de zittingsperiode, continuïteit, kwaliteit 

van de leden en van de voorzitter); 

° facilitering(budget, secretariële ondersteuning); 

° scholing(met name van de nieuwe leden); 

° taakomschrijvingen afstemmingmet andere inspraakorganen. 

Spreken is g d: het fu eiding33 - ou nctioneren van opl scommissies 



         

  

  

               

                

              

     

        

                 

  

             

           

           

         

 

   

                

                   

                    

                 

 

        

   

   
   
    

    

       

 

   

                  

                  

                   

      

 

        

   

       
     

          
           
           

    

       

 

5 HetStudentenpanel 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk aandac van de ac eidingscommissies: de stuht voor een deel hterban van de opl denten. 

Om ook hun meningeen pl even, is in dit onderzoek een enqê itgaats te g ute u ezet onder 

HetStudentenpanel an het panel enlst voorg eg k antwoorden. A is een korte vrag ij el d die in dit hoofdstu


genereert op de volende vrag
g en: 

(1) Hoe bekend is de opl sc studenten?eiding ommissie bij

(2) Zn stu f l id g ke voorwaarden zou w)ij denten zelid of ooit l eweest en onder wel den ze dat (opnieu

willen worden? 

(3) Wel n er om g eidingscommissie?ke redenen zij een zittingte nemen in de opl

(4) Wat zij g denten de bel rij eidingscommissie?n volens stu ang kste taken van de opl

denten g nformeerd over het werk van de opl(5) Hoe worden stu eï eidingscommissie? 

(6) Hoe beoordel denten het fu tioneren van de opl scen stu nc eiding ommissie? 

5.2 Aanwezigheid opleidingscommissie 

Tabel aat zien dat de opl sc s met reg maat verwoord in voorg k -27 l eiding ommissie - zoal el aand hoofdstu

htbaar is voor stu eeft meer dan de helinderdaad niet altijd zic denten. In het hbo g ft van de studenten en 

in het wo ruim een derde te kennen dat ze niet weten of er voor hu eidingeen opl scn opl eiding ommissie is 

ingestel g denten sig ant vaker wel evaldan in het hbo.d. In het wo is dat volens stu nific het g

Tabel anwezig eidingscommissie in opl27 - A heid opl eiding(%) 

hbo* wo* 

Ja 44,8 65,2 
Nee 1,1 0,5 
Weet niet 54,1 34,4 

Totaal(n=100%) 1.586 2.537 

Bron: ute HetStu . * Versc en significant, p<0.05.Enqê dentenpanel hill

5.3 Actieve studenten 

In hbo en wo is respectievelk vij ent van de l dentenpanelij f en zeven proc eden van HetStu op dit moment 

l tievelk 2,5 en vij ent is dat in het verl eweest. Van de stu eeftid en respec ij f proc eden eens g denten g

echter een ru een l n en ook nooit overwog id te gime meerderheid aan nug id te zij en te hebben l aan 

worden (hbo: 78,9%; wo: 67,5%). 

Tabel id (geweest) van opl sc28 - L eiding ommissie (%) 

hbo* wo* 

Ja, op dit moment l 5,2id 7,1 
Ja, l eweest 2,5 5,2id g
Nee, weleens g d om l 5,2 4,2evraag id te worden 
Nee, maar weleens overwog id te worden 16,1en om l 8,2 
Nee en ook nooit overwogen om l 78,9id te worden 67,5 

Totaal(n=100%) 1.586 2.537 

Bron: ute HetStu . * Versc en significant, p<0.05.Enqê dentenpanel hill

34 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

               

             

           

                

          

            

               

              

               

               

                

                  

                

                    

                

               

  

 

          

            
   

    

    
              
          
              

      
           

        

         

 

                  

                

                 

 

 

                 

   

   
   

     
    

  
  

   

    

             
    

 

In Tabel evante ac rondkenmerken met behup van l istische regressie een29 is op basis van rel hterg l og

profielsameng d van het stu id van de opl sc wordt deestel dentl eiding ommissie. In de tabel

profielvergelkingvan l s niet-l eg htbaar wordt welij eden versu eden weerg even, waarmee zic ke kenmerken 

de ene groep van de andere g heiden. Om de verg ij groep ondersc elkingte maken, werden de volende 

kenmerken ingevoerd: hbo/wo, sec diej esl ht, woonsitu oc iaal ieu,tor, stu aar, g ac atie, all htoon, soc mil

opl ders, beroepsniveauou itenl dens de stu eeneidingou ders, bu andervaringtij die. Wanneer een kenmerk g

signific hil evert, is dit niet in het model enomen. Z ij ijant versc opl opg odoende blft een lst met 

onderscheidende kenmerken over. Voor all iteindelke model enomen kenmerken is de ue in het u ij opg nieke 

invl eg t van ieder kenmerk is g ontrol e andere. Dezeoed weerg even: het effec ec eerd voor dat van all

kenmerken verklaren samen zes procent van de total og he regressiee variantie. Op basis van de l istisc

kunnen we stell denten die l n van een opl sc hte van studentenen dat de stu id zij eiding ommissie ten opzic

die dat niet zijn relatief vaak behoren tot de g eidingvolt in de opl sric acroep die een opl g eiding hting”Ex t 

en Informatica‘ of ”T en C nic u roep G denten. Ook zijaal ommu atie‘ en jist niet tot de g ezondheidsstu n de 

studenten die l n vaker u id te zij ders van deid zij itwonend en neemt de kans om l n toe naarmate de ou

student hog n opg eid. Daarnaast zij denten die een deel n stu itenler zij el n stu van hu die in het bu and 

gevold hebben, vaker l eiding ommissie van hu eidingdan stug id van de opl sc n opl denten die dat niet 

hebben. 

Tabel van stu eden van de opl sc29 - Het profiel dentl eiding ommissie 

Kenmerk Exp(B) Dominantprofiel: studenten die wellid zijn versus studenten die 
geen lid zijn 

Constant 0,04 ** 

Opleidingssector 
Exact en Informatica 
Gezondheid 
Taalen Communicatie 

1,71 
0,54 
1,60 

** 
** 
* 

Studenten Exact en informatica vaker lid 
Studenten Gezondheid minder vaak lid 
Studenten Taalen Communicatie vaker lid 

Uitwonenden 
Opleidingsniveauouders 
Buitenlandervaring 

2,04 
1,11 
1,48 

** 
** 
** 

Uitwonenden vaker lid 
Kans lid stijgt met hoogte opleidingouders 
Studenten met buitenlandervaring vaker lid 

Bron: ute HetStu . *p<0.05, ** p<0.01. N 4.123. N el 2=0.06.Enqê dentenpanel = ag kerke R

Een kleine 15 procent van de hbo-studenten en zo‘n 30 procent van de wo-studenten is op een andere 

manier actief betrokken bijmedezegensc eiding entagg hap of inspraak in de opl . In het wo wordt dat perc e 

het sterkst naar boven gebrac é f stu id is van de stuht doordat én op de vij denten l die- of 

facuteitsverenig .l ing

Tabel30 - Op een andere manier actief betrokken bijmedezeggenschap of inspraak in de opleiding(%) 

hbo wo 

Medezeggenschapsraad/universiteitsraad 
Faculteitsraad/deelraad 
Studie- of faculteitsvereniging 
Andere manier (bijv. curriculumcommissie, 
accreditatievoorbereiding, etc.) 
Nee 

1,8* 
0,8* 
2,8* 

8,8 

86,7* 

0,9* 
2,7* 

22,1* 

8,8 

70,2* 

Totaal(n=100%) 1.586 2.537 

Bron: ute HetStu . N . Meerdere antwoorden mog ij entag en niet op tot 100%.Enqê dentenpanel B elk, perc es tell
* Verschill nificen sig ant, p<0.05. 

Spreken is g d: het fu eiding35 - ou nctioneren van opl scommissies 
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Wanneer aan bepaal daan, zoueen g van de studenten enthousiastde voorwaarden wordt vol root deel

gemaakt ku eiding ommissie (T 31). B angrijkstennen worden voor het zittingnemen in de opl sc abel el

voorwaarde om lid te worden zijn voor hbo-stu ij trinsiek. Dertigtot veertigprocent van dedenten tamelk ex

hbo-studenten zoul iëe verg , stu nten of een spec eid worden wanneer daar een financ l oeding diepu ial

teg denten spelvermeldingop de bul enover zoustaan. En ook onder wo-stu en deze extrinisieke 

voorwaarden een rel rote rol hter, in het wo wileen derde van de studenten ook zonderatief g . Ec

aanvull en nemen (hbo: 17,5%).ende voorwaarden zittingwill

Tabel dent (opnieuw) zittingzounemen in opl sc31 - Voorwaarden waaronder stu eiding ommissie (%) 

hbo wo 

Al eiding ommissie wordt g u 18,9*s beter naar de opl sc elisterd 16,3* 
Al iëe verg g 33,0s ik er een financ l oedingvoor zoukrijen 33,5 
Al diepu g 41,0*s ik er stu nten voor zoukrijen 28,6* 
Al hol g 17,4s ik er sc ing/ trainingvoor zoukrijen 18,8 
Al ial dingop mij oma / buzoukrijgen 31,4 30,6s ik een spec e vermel n dipl l
Ik zouook zonder aanvull en nemen 33,9*ende voorwaarden zittingwill 17,5* 
Ik zouonder geen enkel en nemen 28,4* 21,3*e voorwaarde zittingwill

Totaal(n=100%) 1.586 2.537 

Bron: ute HetStu . N . Meerdere antwoorden mog ij entag en niet op tot 100 procEnqê dentenpanel B elk, perc es tell ent. 
* Verschill nificen sig ant, p<0.05. 

5.4 Redenen om geen zitting te nemen 

Iets meer dan de hel denten in hbo en wo g een l n van deft van de stu eeft aan g id te zij

opl sc d niet voor hebben (F ur 11). Ook speel ent vaneiding ommissie omdat ze daar de tij igu t voor 44 proc

de hbo-studenten en 31 proc denten mee dat ze niet wisten dat er voor hu eidingent van de wo-stu n opl

een opleidingsc ndere redenen die voor stu espeel n het zicommissie bestond. A denten mee hebben g d, zij h 

financieel nnen veroorl dievertrag open (hbo: 30%, wo: 27%), het nietniet ku oven stu ingop te l

geï n in medezegensc elke (hbo: 25%, wo: 23%) en het er de meerwaardenteresseerd zij g hap en derg ij


niet van inzien. Voor hbo-studenten g dt iets vaker dan voor wo-stu
el denten het feit dat ze in de 

opleidingsc elk een mening hil den ku g ent die ze in huommissie mog ij sversc zou nnen krijen met een doc n 

opl en ku s reden om g eiding ommissie (hbo:eidingweer teg nnen komen, al een zittingte nemen in de opl sc

14%, wo: 9%). 

36 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc
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Wilde wel, maar er was geen plek 

Mogelijkheid meningsverschilte krijgen met docent 

Andere reden 

Zaggeen meerwaarde ervan in 

Niet geïnteresseerd in medezeggenschap e.d. 

Studievertragingfinancieelniet te veroorloven 

Wist niet dat er een opleidingscommissie bestond 

Geen tijd 
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13 
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55 

19 

18 

13 

9 

89 

7

16 

17 

9 

75 

58 

59 

60 

59 

30 

28 

Geen tijd 

Wist niet dat er een opleidingscommissie bestond 44 11 44 

Studievertragingfinancieelniet te veroorloven 30 15 55 

Niet geïnteresseerd in medezeggenschap e.d. 

Zaggeen meerwaarde ervan in 

h
b
o
 

25 

25 

22 

23 

53 

52 

Mogelijkheid meningsverschilte krijgen met docent 14 15 70 

Andere reden 8 16 76 

Wilde wel, maar er was geen plek 3 7 90 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

(belangrijke) rol neutraal geen (bel rijang ke) rol 

Figu edenen om g eiding ommissie (%) ur 11 - R een zittingte nemen in opl sc

5.5 Belangrijkste taak 

In de ogen van zo‘n driekwart van de stu eiding ommissie met name de taak om denten heeft de opl sc

advies te geven over het verhog iteit van de opl angen en van de kwal eidingen het opkomen voor de bel

enten. R ft van de stuvan studenten en doc ond de hel denten geeft daarnaast aan het een taak van de 

opl sc ommu atie tu eidingen eiding ommissie te vinden om te werken aan verbeteringvan c nic ssen opl

studenten en het behandel ac el eeft aan dat (daarnaast) het en van kl hten. T kens een kwart tot een derde g

adviseren over onderwijs- en doc u die- en stu el s-entevalaties, over stu dentbeg eidingen over de onderwij

en examenreg ingbel rij eiding ommissie zij aatste is met de el ang ke taken van de opl sc n. Met name dit l


wettekst in de WHW hierover in het achterhoofd een opmerkelk l e uitkomst.
�ij ag
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Figuur 12 - Bel rijkste taak van de opleiding ommissie (%)
ang sc

5.6 Informatie vanuitde opleidingscommissie 

Meer dan de helft van de hbo-studenten en 36 procent van de wo-studenten geeft aan nooit informatie 

over de opl sc en. Van de overig denten g ent aaneiding ommissie te ontvang e hbo-stu eeft drie proc


informatie te ontvangen via stu ing kens 20 procent krijg
dieverenig en en tel t die informatie via de 

opl sc f, via medewerkers van de opl n deeiding ommissie zel eidingof via een onbekende bron. In het wo zij

leden van de opleiding ommissie het bel rijsc ang kst in het verstrekken van de informatie. Daarnaast komt 

de informatie in iets meer dan een vijfde van de opl en via stu ingen en voor ongeveer 16eiding dieverenig


procent van medewerkers van de opl
eidingof een onbekende bron. 

Tabel ke kanal eidingscommissie (%)32 - Via wel en komt er informatie over de opl

hbo wo 

Via leden van de opleidingscommissie 
Via (medewerkers van) de opleiding 
Via studieverenigingen 
Welinformatie, maar bron niet bekend 
Geen informatie 

20,9* 
20,0* 
2,6* 

18,1 
51,9* 

33,4* 
15,8* 
22,7* 
16,7 
35,9* 

Totaal(n=100%) 1.586 2.537 

Bron: Enquête HetStudentenpanel. * Verschillen significant, p<0.05. 
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5.7 Beoordeling functioneren 

Zo‘n 70 procent van de hbo-studenten en 60 procent van de wo-studenten geeft aan geen meningte 

hebben over de vraagof de opl sc ang dent g t (T 33).eiding ommissie de bel en van de stu oed behartig abel

De groep die wel eiding ommissie de bel en van de stu oedeen meningheeft, vindt dat de opl sc ang dent g

behartigt. In het in het wo oordel denten hierover nogiets vaker positief dan in het hbo.en de stu

Tabel ehartig eiding ommissie de bel en van de stu33 - B t de opl sc ang dent goed (%) 

hbo* wo* 

Ja 19,7 33,1 
Nee 11,5 6,8 
Geen mening 68,8 60,1 

Totaal(n=100%) 1.586 2.537 

Bron: ute HetStu . * Versc en significant, p<0.05.Enqê dentenpanel hill

Ondanks dat veelstu even g oed beel eiding ommissie doet,denten aang een g d te hebben van wat de opl sc

vindt 42 procent van de hbo-studenten en 56 procent van de wo-studenten het werk van de 

opl sc (heel ang k (F ur 13).eiding ommissie wel ) bel rij igu

wo 

hbo 42 

56 

44 

30 

14 

14 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

(heel ang k) bel rij neutraal (heel ang k) onbel rij

Figu denten het werk van de opl sc angrijk vinden (%)ur 13 - Mate waarin stu eiding ommissie bel

De opl sc g denten een krappe vol denteneiding ommissie krijt van de hbo-stu doende (5,7) en van de wo-stu

een 6,4. Figu aat zien dat de cfers aanzienlk verbeteren wanneer deg ij eeft, gur 14 l ij ij ene die het cfer g oed 

op de hoogte is van het werk van de opl sc f l eweest.eiding ommissie, omdat men zelid is of ooit is g

(Voormalig) opl sc eden in het hbo g emiddel nctioneren van deeiding ommissiel even g d een 6,9 voor het fu

opleidingscommissie, in het wo een 7,1. 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

Lid (geweest) Geen lid 

hbo 

Totaalhbo Lid (geweest) Geen lid 

wo 

Totaalwo 

Figu apportcfer voor de opl sc dan niet lur 14 - R ij eiding ommissie, naar al id (geweest) 
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6 Eerder onderzoek en veranderingen in de tijd
�

6.1 Inleiding 

De medezeggenschapsculur in het hoger onderwij	 ht.tu s is met dit onderzoek niet voor het eerst onderzoc

In dit hoofdstuk worden vier eerdere onderzoeken over dit onderwerp besproken. Allereerst het onderzoek 

”Ieder zij ‘2 dat ing g hap in het hbo dat naast het fu tioneren vann zeg aat op medezegensc nc


medezegg hap ook de g g ang ingvan stu
ensc evolen daarvoor van de afname van bel stell denten, het 

marginaal nc g hap, toenemende fl ibil hrij en bijmeerderefu tioneren van medezegensc ex isering(insc ving


instell en) en een steeds meer heterog dentpopuatie besc ft.
ing	 ene stu l hrij

Daarnaast wordt kort het onderzoek van het ISO ”Hart voor Medezeggenschap‘3 besproken waarin met 

name de passages over bevoeg	 n.dheden en de tevredenheid daarover interessant zij

Daarmee samenhangend wordt ook aandacht besteed aan het onderzoek4 van CHEPS dat de invoering 

van de MUB(ModerniseringUniversitaire Bestuursorganisatie) evalueert. In het onderzoek wordt bekeken 

in hoeverre de doorgevoerde herinrichtingvan bestuur en beheer in het hoger onderwij ks in de praktij

werkt zoals dat verwacht werd ten tij elde van doorvoeringvan de maatreg . In het onderzoek wordt 

ondermeer aandacht besteed aan de rol eiding ommissies.van opl sc

Het vierde en laatste onderzoek dat besproken wordt, betreft het onderzoek van het SCO Kohnstamm 

Instituu nc eiding ommissies5. In dit onderzoek wordt gt naar het fu tioneren van opl sc ekeken naar de stand 

van zaken met betrekkingtot de participatie van studenten in opl sceiding ommissies, de 

informatievoorzieningvan opl sc eidingscommissies met andereeiding ommissies, de taakafbakeningvan opl


inspraakorganen in de opl ten van de adviezen van opl sc
eidingen de aard en effec	 eiding ommissies. Dit 

laatste onderzoek sluit qua inhoud het sterkst aan bijhet onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven. 

Aan de hand van dit onderzoek worden voorzichtigindicaties voor veranderingen in het functioneren van 

de opleidingsc el im tien jaar gegommissies in de afg open ru even. 

6.2 Ieder zijn zeg: over medezeggenschap in hethbo 

”Ieder zijn zeg aat zien dat de bel stell denten voor deel‘ l ang ingvan stu name aan de 

ensc aringmedezegg hapsraden beperkt is. Verkl en daarvoor zijn een te hoogabstractieniveauvan de 

behandel ebrek aan faciteringen een te g diedru denten ervande onderwerpen, g il rote stu k die stu

weerhouden in een medezegensc aats te nemen. Daarnaast is de medezeggenscg hapsraad pl hapsraad 

vaak weinigzichtbaar: vanu hterban is er weinigbel stell it de raadit de ac	 ang ingvoor de raad en vanu

weinigcontact richtingde achterban. 

Met betrekkingtot het func	 g hapsraden conclderen de onderzoekers dattioneren van de medezegensc u


men overwegend tevreden is. K u ij ; met name in de g
ritiek is er naturlk wel esprekken met betrokkenen 

komt dat naar voren. In de commu atie met opl sdirec ren en C tijnic eiding teu vBheeft men niet ald het 

gevoel s te worden g g hapsraad zel t dit: stuserieu enomen. Maar ook in de medezegensc f speel denten en 

medewerkers hebben soms uiteenl ang ijopende bel en en de samenwerkingkan lden onder sterk 

hiërarc he verhou en. Over de kwal dent- en personeel el endhisc ding iteit van de stu sg edingis men wissel

tevreden. De kwal dentl ag esc iteit van de personeeleden.iteit van de stu eden wordt l er g hat dan de kwal sl

De oorzaken hiervoor worden gezocht in gebrek aan kennis, ervaringen affiniteit bijstudenten, het hoge 

2	� Broek, J.F.L.H. van den & Kerstens, J.W.M. (2002). Ieder zijn zeg: over medezeggenschap in het hoger 
onderwijs. Nijmegen: IOWO. 

3	� Verweij, B . (2008). Hart voor Medezegensc u idig trec. &Hendriks, F g hap: Evalatie van hu e stand van zaken. U ht: 
Interstedelijk Stu egdenten Overl . 

4 ebure, L . (2005). Gezonde Spanning u .Boer, H. de, Goedeg u . &Huisman, J : Beleidsevalatie van de MUB
Bel eric dies Hog s en Wetensc ij aag W.eidsg hte stu er Onderwij happelk onderzoek 114. Den H : OC

5 Haanstra, F. &Voorthu nc eidingscommissies in het hbo en wo. OCis, M. (1999). Het fu tioneren van opl W: 
Bel eric dies Hog s en Wetensc ij msterdam: SC ohnstammeidsg hte stu er onderwij happelk onderzoek 66. A O-K
Instituut. 
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abstractieniveauvan behandel ebezig argon en het te veelaan ontzagvoor dede onderwerpen, het g de j

hiërarc he verhou en. Van de deelenomen raadsl peert zestigproc en raad alhisc ding g eden ty ent de eig s 

volwaardig. Een vol e raad hou oedrij hzel e statuwaardig dt in dat de raad invl k is, zic f een hog s toekent, 

effectief is, kan meebesl dheden optimaal t, initiërend is en tijdigbijissen, de bevoeg benu

besluitvormingsprocessen betrokken. In geen enkele hog hoolwas er een raad die door alle raadslesc eden 

al waardigwerd g peerd.s vol ety


In dit onderzoek kwam ook de invloed van actu e ontwikkel en op de medezegensc
el ing g hapsraad aan bod. 

Het hbo verandert ten gevole van onder andere fl ibil gg ex iseringen verbredingvan de doelroepen. In 

toenemende mate krijg denten de mog ij meer dan én instell s te volen.en stu elkheid om bij é ingonderwij g

Dit zoukunnen l atie tu dent en instell . In het onderzoek is aaneiden tot een veranderde rel ssen stu ing

medezegg hapspartic el d wat mog ij ternatieve vormen vanensc ipanten de vraagvoorg eg elke al

medezegg hap zou nnen zij ezien deze verwac ing l de verwachtingensc den ku n, g hte ontwikkel en. Ahoewel

nogweinigdoor de ondervraagden gedeeld wordt, denkt men welmee over oplossingen. Er wordt 

genoemd dat het noodzakelk is om de medezegensc okalij g hap meer aan te passen aan de l e, 

instellingspec heden, ook moet de medezegensc estal gifieke omstandig g hap in andere vormen g te krijen, 

bijvoorbeel denten bijopl sbel vand door het vaker betrekken van stu eiding eid door middel


tevredenheidsonderzoeken, digital atforms en andere enqê
e pl utes. 

6.3 Hartvoor Medezeggenschap: evaluatie huidige stand van zaken 

In het onderzoek van het ISO is gekeken naar hoe aan medezegensc k vorm wordtg hap in de praktij

gegeven. Daarin wordt ondermeer ingegaan op de tevredenheid over de bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraad. Sommigen vinden dat de bevoegdheden verruimd zouden moeten worden en 

anderen will dheden l aten zoal n. In totaal ent tevreden tot zeeren de bevoeg iever l s ze zij is 65 proc

tevreden over de bevoegdheden (hbo: 70%, wo: 61%). De u denten die melniversitaire stu den ontevreden 

te zijn, noemen daarvoor de volg ht is poppenkast‘, ”het is soms niet du ijende redenen: ”adviesrec idelk 

waar we precies adviesrec een serieu enomen bijinstemmingsrecht‘.ht over hebben‘, en ”we worden all s g


Op het moment van geschilzouden universitaire studenten steviger in hun schoenen will
en staan: ”er 

moet niet alleen gekeken worden naar hoe reëeliets is dat door het CvBwordt voorgesteld, maar hoe 

reëel dentenraad iets weig esc stu ic nhet is dat een stu ert‘. Ontevreden hog hool denten lhten hu

ontevredenheid al g elisterd, maar soms worden we g eten‘, ”afs volt toe: ”er wordt naar ons g u ewoon verg

en toe worden we gepasseerd‘ en ”in de praktij iezen we vaak het pol ‘.k verl itieke spel

6.4 Gezonde spanning: beleidsevaluatie van de MUB 

In 1997 is de bestuu anisatie van de N andse universiteiten veranderd via een wijzigrsorg ederl ingvan de 

Wet op het Hog s en Wetensc ij s de MU : moderniseringer onderwij happelk onderzoek die bekend staat al B

universitaire bestursorg ang kste redenen voor wij ingvan de bestursstrutur van deu anisatie. De bel rij zig u c u

universiteiten zij ingvan de kwal essen, versterkingvan den de verhog iteit van de primaire proc


bestuurskracht van de universiteit als maatsc ijke organisatie en de verg
happel rotingvan haar 

zelfstandigheid. Op het niveauvan de opl pueidingwordt de positie van studenten op een aantal nten 

versterkt. 

Volgens 65 proc eiding ommissiel u d zijent van de opl sc eden die voor deze evalatie ondervraag n, is de 

opleidingsc oed g aag itvoeren van haar bel rijommissie g esl d in het u ang kste taak (het adviseren over 

onderwij el enheden). De g u s volt (in volorde vansaang eg roep die niet tevreden is, beargmenteert dat al g g

meest genoemd): informatie is niet tij eiding ommissie is te ldigverstrekt, de opl sc aat in het 

beslitvorming es ing hakel e bevoeg n ondu ij doende,u sproc esc d, formel dheden zij idelk en onvol

commissiel n te volzaam dan wel ebrek aan inhou ij de stu eden,eden zij g passief, g delke kennis bij dentl

gebrek aan tij de stu eden, bestur stel h weinigc peratief op ric eidingscommissied bij dentl u t zic oö htingopl

en tot sl ommissiel ebrek is aan deudelke door het besturot noemen de ontevreden c eden dat er een g g ij u

verstrekte informatie. 
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Over het contac u n de l hter in meerderheid zeer tevreden. De relt met de besturders zij eden ec atie met de 

bestuu uteit wordt g peerd al oed‘ (89%), ”ontspannen‘(91%) en ”doorgrders van de facl ety s ”g aans 

informeel‘ (69%). 

De opl sc adert in de reg maandelks (55%). Een aantal eeft aan dateiding ommissie verg el ij respondenten g

de commissie vaker (15%) of minder vaak verg emiddel ommissieladert (30%). G d besteden c eden zo‘n zes 

uu eiding ommissie-gerelateerde acr per maand aan opl sc tiviteiten.
�

Leden van de opl sc n het oneens met de stell itvoeren van
eiding ommissie zij ingdat het u

medezegg hap veel d kost in verhou eboekte resutaten, ook zijn ze het zeer oneens metensc tij dingtot de g l

de stell n taken door facl nnen worden overg ingdat deingdat hu uteitsraden ku enomen en ook met de stell

taken van beide organen sterk overl ommissiel n inspanningen in deappen. De c eden ervaren dat hu


facuteit worden g
l ewaardeerd. 

6.5 Hetfunctioneren van opleidingscommissies in hethbo en wo 

Uit het onderzoek van het SC ohnstamm Institut blkt dat men redelk tevreden is over hetO K u ij ij

func eiding ommissies (in het hbo wat minder dan in het wo). Het bel rijtioneren van opl sc ang kste werk van 

de opl sc even van adviezen. Het g van de g even adviezen betreft deeiding ommissie is het g rootste deel eg

Onderwij amenreg ing(OER). Verder worden er adviezen gegeven met betrekkingtot des en Ex el


herzieningvan curricula, zel uaties en visitaties en over het systeem van onderwij
feval s- en
�

docentenevalaties. De taakopvattingversc t ec ommissie. Wat er g
u hil hter per c edaan wordt met de 

adviezen wordt met name in het wo systematisc ec eerd.h g ontrol

denten wordt vaak al pu kt dat vooral eDe participatie van stu s een knel nt gezien. Het blij een financiël

vergoedinghel denten te l iperen binnen opl sc atiefpt om stu aten partic eiding ommissies. Iets dat verder rel

vaak al pu ezien is de taakafbakeningmet andere org eiding ommissie wordts knel nt wordt g anen. De opl sc

gezien al ewezen foru denten voor inspraak over de kwal n onderwij as het aang m voor stu iteit van hu s. N

invoeringvan de wet ModerniseringUniversitaire B u anisatie (MUB) is deze inspraak verklestursorg eind. 

De inhoudelke informatievoorzieningvan de opl scij eiding ommissie kan verbeterd worden: te vaak worden 

stukken niet tij en. Dit speel naarmate de opl scdigontvang t minder een rol eiding ommissie een betere 

plaats in de opleidingheeft weten te verwerven. De houdingvan de opl sdirec r wordt bel rijeiding teu ang ker 

geacht dan de rolvan de decaan. Over die houdingzij eidingscommissies in het alemeenn de opl g

tevreden, als de opleiding teu egsdirec r tenminste open staat voor initiatieven en verantwoordingafl t over 

wat er met de adviezen van de commissie is g aatste is men in het hbo minder tevredenedaan. Over dit l


dan in het wo.
�

6.6 Veranderingen ten opzichte van 1999 

In deze paragraaf wordt met enig htig ezien de bedu age voorzic heid (g idend l ere respons in 1999) een 

vergelkingg d. Hoe anders is het fu tioneren van de opl scij emaakt in de tij nc eiding ommissies nuten 

opzichte van 11 j elaar g eden? 

Samenstelling 

Het val ingvan de opl sc enoegg ij htt op dat de samenstell eiding ommissies nognag elk is: in het hbo ac

l en l aar g eden een iets hog studentleden daneden, in het wo neg eden. In het hbo was ook 11 j el er aantal

docentl eiding ommissie verteg d. Het aantal eidingen dat met openstaandeeden in een opl sc enwoordig opl

vacatures te maken heeft, is in het hbo wat afgenomen (van 46% naar 35%). In het wo heeft dit jaar zo‘n 

15 procent te maken met vacatures, in 1999 was dat 10 procent. 

42 - ou nc eiding ommissiesSpreken is g d: het fu tioneren van opl sc



         

   

                 

                

            

 

    

                  

                    

          

 

 

                

               

              

 

 

               

               

            

  

  

Vergaderfreqentie en faciteitenu il

In 1999 bestond er in het hbo een discrepantie tu g ande en het aantalfeitelijssen het aantalepl ke 

vergadering hil aar verdwenen. N s in 1999 blken opl scen. Dat versc is dit j et al ij eiding ommissies in het hbo 

doorgaans over meer faciteiten te bescil hikken dan die in het wo. 

Tevredenheid over het functioneren 

Ook in 1999 was men in het wo positiever over het func eiding ommissie dan in hettioneren van de opl sc

hbo. De waarderingis lht g en in beide onderwijstypen: in het hbo van een 6,7 naar een 7,0 en inic esteg

het wo van een 7,4 naar een gemiddelde van 7,6. 

Adviezen 

Ook in 1999 is te zien dat de adviezen die door de opl sc itgebracht, verdereiding ommissies worden u

strekken dan alleen de onderwijs- en ex el hoewel de bel rijamenreg ing(al dat in 1999 wel ang kste taak 

was). In beide metingen is de herzieningvan het crriclm een bel riju uu ang k adviesonderwerp. 

Knel ntenpu

De belangrij pu n nogsteeds herkenbaar: het vinden van volkste knel nten in 1999 zij doende kandidaten in 

het hbo, de taakafbakeningmet andere inspraakorganen, kennis en inzic eden en deht van de l

schol sfaciteiten. Ook tij e aanl el s knel nting il dig everingvan stukken wordt in 1999 reg matigal pu

aangemerkt. 
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7 Samenvatting
�

Van ruim 375 opl en werd informatie verzamel nc eiding ommissies, 204eiding d over het fu tioneren van opl sc

in het hbo en 171 in het wo. Namens deze opl en werkten 649 personen aan het onderzoek mee:eiding

234 opleidingsmanag eiding ommissiel dentl entlers en 415 opl sc eden (180 stu eden en 235 doc eden). 

Daarnaast werd een inventarisatie gedaan onder HetStu . Daarmee werden 4.123 studentenpanel denten 

bereikt, deels eveneens lid of ooit l eweest van een opl sc rotendeel een lid g eiding ommissie, g s g id. In dit 

laatste hoofdstuk wordt aan de hand van de zeven onderzoeksvrag len een samenvattingvan de resutaten 

geg ezamen g d van het fu tioneren van de opl sc ereven. T eeft dit een beel nc eiding ommissies in het hog

onderwijs. 

1) Hoe zij eiding ommissies sameng d? Zn er vac res en hoe moeilk zijn die in ten de opl sc estel ij atu ij

vull
en? 

Alle opleiding eidingen in het wo en de meerderheid van de opl en in het hbo werken met een 

opl sc ent van de opl en voor dat er in de afg openeiding ommissie. In het hbo kwam het bijdrie proc eiding el

drie jaar voor de periode van een half j ang emaaleen opl sc estelaar of l er hel g eiding ommissie was ing d en 

bijnegen procent dat er officieelwel eidingscommissie was, maar dat deze in de praktijeen opl k niet 

func eiding ommissie is ec tij htbaar: van de ondervraag dententioneerde. De opl sc hter niet ald even zic de stu

geeft 54 proc ent in het wo aan niet te weten of er voor hu eidingeenent in het hbo en 34 proc n opl

opl sc tief is.eiding ommissie ac

g ikel n opl eiding ombineren: 40Het blijkt vrijebru ijk om éé eidingscommissie voor meerdere opl en te c

procent van de ondervraag eiding ommissiel eeft aan dat dit voor hu eidingscommissiede opl sc eden g n opl

het geval eiding ommissie bestaat ideal it evenveel denten al enten. In de praktijis. De opl sc iter u stu s doc k 

blkt dat in het wo inderdaad over het alemeen het g . In het hbo is de verdel hever, hier is hetij g eval ingsc

aandeelstudenten groter dan het aandeeldocenten. 

Ru eiding ommissies in het hbo heeft te maken met openstaande vacatures,im een derde van de opl sc

veel voor stu aatsen. In het wo heeft zo‘n 15 proc eiding ommissies vacaturesal dentpl ent van de opl sc

binnen de opleidingsc eveer tien proc é dentlommissie; ong ent mist én of meerdere stu eden. 

Opleidingsmanagers geven aan dat het opvullen van docentpl gemeen geen gaatsen over het al root 

probleem is. Het opvullen van de stu aatsen is met name in het hbo l : 35 procent van dedentpl astig

opl smanag ssec eeft aan hiervoor rel moeite te moeten doen. Omeiding ers in deze onderwij tor g atief veel

een idee te krijgen van de manier waarop studenten geënthousiasmeerd kunnen worden om zittingte 

nemen in de opl sc denten van H dentenpanelevraagd onder welkeeiding ommissie, is aan de stu etStu g

voorwaarden zijdat (eventueel w) zou ang kste voorwaarden voor hbo-stuopnieu den doen. De bel rij denten 

zijn met name extrinsiek: zij den l en worden wanneer daar een financ l oedingzou id will iëe verg , 

studiepu dingop de butegenover zoustaan. Ook onder wo-studenten spelnten of een vermel l en deze 

extrinsieke motieven een rol ec ent (en in hbo 18%) ook zonder extra voorwaarden, hier wil hter 34 proc

zittingnemen in de commissie. Redenen om niet in een opleidingscommissie zittingte nemen zijn voor 

studenten het feit dat ze er geen tijd voor hebben en (vooralin hbo) dat studenten niet eens wisten dat er 

een opl sc n opl .eiding ommissie bestond voor hu eiding
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2) Wel eiding ommissie en in hoeverre herkennen ze zic hrij ske taken hebben de opl sc h in de besc vingzoal

gesteld in de wet hierover? 

Wettelk hebben de opl sc it te breng s- enij eiding ommissies tot taak advies u en over de onderwij

examenreg ing aarlks de wij s- en ex el en en gevraagd ofel , j ij ze van de onderwij amenreg ingte beoordel

ongevraag it te breng e andere aangeleg s en ded advies u en over all enheden betreffende het onderwij

opl . Het merendeel den vindt dit de juiste taken. Door het niet nadereiding van de ondervraag

gespecificeerde laatste deelvan de wettekst is all eidingscommissie doet, op te vatten ales wat de opl s 

taak van de opleidingsc wordt een g kanttekening epl de nadruk dieommissie. Wel root aantal en g aatst bij

in de wet gel d wordt op de onderwij amenreg ing OER skwaleg s- en ex el : ”te veel , te weinigonderwij iteit‘. 

Gevraag eiding ommissie is eenzel d te zien: niet de onderwijd naar de taken van de opl sc fde beel s- en 

examenreg ingwordt het vaakst g skwal kel enoemd, maar het adviseren over onderwij iteit. In de praktij

adviseert rond de 90 procent van de opl sc s- en ex eleiding ommissies over de onderwij amenreg ingen 

wordt de uitvoeringvan die reg ingdoor zo‘n 75 proc eiding ommissies beoordeelel ent van de opl sc d. Er 

wordt in een jaar door de opl sc emiddel evraageiding ommissies in het hbo g d zo‘n drie keer g d en 2,5 keer 

ongevraag itg ht. In het wo lt die freqentie wat hog emiddel evraagdd advies u ebrac ig u er: g d vier keer g

advies en 3,5 keer ongevraagd advies. Het gevraagde advies had het vaakst betrekkingop herzieningvan 

het cu uu s- en doc urriclm. Daarnaast betrof het eveneens vaak onderwij entevalaties (in wo vaker dan in 

hbo), studeerbaarheid, teksten stu ids/stag ids, stu asting ac s endieg eg diebel , kl hten over onderwij

facil es- en tentamenroosters. Ong d advies had het vaakst te maken met kl hten overiteiten en l evraag ac

onderwijs en facil aven l de heliteiten. Daarnaast g es- en tentamenroosters in het hbo bij ft van de 

opleidingscommissies reden om ongevraagd advies uit te brengen. 

3) In wel eden van opl sc f dat zij nke vinden mate vinden l eiding ommissies in het hbo en het wo zel hu

werk naar behoren doen en kunnen doen? 

Over het algemeen zij eiding ommissiel ncn opl sc eden tevreden over het fu tioneren van de 

opleidingsc itg kt in een rapportcfer, krijt de opl sc emiddelommissie. U edru ij g eiding ommissie in het hbo g d 

een 7,0 en in het wo een 7,6. Leden van de opl sc n g s tevreden over de wijeiding ommissie zij rotendeel ze 

waarop de adviezen zijn behandel ommu atie vanu eiding ement kan weld. De c nic it het opl smanag beter: de 

opleidingsmanag eiding ommissiel tijers informeren de opl sc eden niet ald over wat er met adviezen wordt 

gedaan. Z ent wordt zel den of nooit daarover g nformeerd. Op hu rt zijno‘n tien proc fs zel eï n beu

opleidingsc eden niet ald effec n c nic hterban: zo‘n 70 procommissiel tij tief in hu ommu atie met de ac ent ziet 

zichzel s opl sc s bel rij voor het op de hoog den van studenten enf al eiding ommissie al ang kste kanaal te hou

docenten over het werk van de opl sc denten g hter desg d aan dat zeeiding ommissie. Stu even ec evraag

helemaalg g e direct door deeen informatie krijen (hbo: 52%, wo: 36%) of maar ten del

opleidingsc eïommissie g nformeerd worden (hbo: 21%, wo: 33%). 

Weinigpositief zijn de opleiding ommissielsc eden over de samenwerkingen afstemmingmet andere 

inspraak- en bestuu anen. De samenwerkingmet het opl smanagement wordt positiefrsorg eiding

beoordeel anen wordt minder positiefd met een 7,0 (hbo) en 7,7 (wo). Samenwerkingmet andere org

ervaren: de samenwerkingmet de medezeggenschapsraad krijgt gemiddeld een 5,8 (hbo) en 5,3 (wo), 

met deelraad/facuteitsraad een 6,0 (hbo en wo) en met facl ul uteitsbestur/CvBeen 5,4 (hbo) en 6,2 (wo). 

Studentl n daarin overig g iets mil n oordeel entleden zij ens over het alemeen wel der in hu dan doc eden. De 

negatieve beoordel en hebben in meerderheid te maken met het ontbreken van c t en het daarmeeing ontac

te weinigop de hoogte zij kaars werk en de overl g en in blkt ten van el ap die daar in een aantalevall ij

zitten. 

Bel rij nc eiding ommissie is de verg u adertang k voor het fu tioneren van de opl sc aderfreqentie: in het wo verg

zo‘n 40 procent van de opl sc eens per maand, iets meer dan een derdeeiding ommissies minimaal

vergadert eens in de twee maanden. In het hbo is het het meest g ikelk om eens per kwartaalmet deebru ij

opl sc een te komen. Het aantalepl aderingen strookt in de praktijk met heteiding ommissie bij g ande verg

aantalfeitelke verg en.ij adering
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4) In wel ij eidingsniveau(opl sdirec ren) datke mate vinden de verantwoordelken op opl eiding teu

opleidingscommissies hun werk naar behoren doen en kunnen doen? 

Ook het opl smanag nc eiding ommissies.eiding ement is tevreden over het fu tioneren van de opl sc

Opleidingsmanag even de opl sc emiddelers in het hbo g eiding ommissies g d een 6,9 en in het wo worden de 

opleidingsc ewaardeerd met een 7,7. Opl smanag n positief over de wijommissies g eiding ers zij ze waarop 

opleidingsc eiding ement samenwerken en dru it in hog ijommissie en opl smanag kken dat u e rapportcfers: 

een 7,3 in het hbo en een 8,0 in het wo. Minder positief zijn deze opleiding ijsverantwoordelken over de 

samenwerkingtussen opl sc u anen.eiding ommissie en andere inspraak- en bestursorg

De samenwerkingmet de medezegg hapsraad krijt al ijensc g s rapportcfer in het hbo een 5,4 en in het wo 

een 5,5, de samenwerkingmet de facuteitsraad/deell raad een 5,3 (hbo) en 6,4 (wo). 

5) Wel emmering n er voor het fu tioneren van opl scke bel en zij nc eiding ommissies? 

Meest essentieelvoor het fu tioneren van de opl scnc eiding ommissies in hbo en wo noemen 

opl sc eden en opl smanag ingen bezettingvan deeiding ommissiel eiding ers de samenstell

opl sc ang k zij ommu atie over besliten, de verwerkingeiding ommissie. Eveneens (daarnaast) bel rij n de c nic u

van de adviezen, de samenwerkingtussen doc denten, volenten en stu doende kandidaten (hbo) en kennis 

en inzicht van de c eden. Over deze randvoorwaarden zij ommissiel aans redelkommissiel n de c eden doorg ij

tevreden, met een uitzonderingin het hbo waar men ontevreden is over het vinden van voldoende 

kandidaten, terwijldat voor een groot deelvan de commissies een essentiële randvoorwaarde is. Ook met 

betrekkingtot de beschikbare faciteiten ervaren de opl sc eden doorgil eiding ommissiel aans weinig 

belemmeringen. Meest ontevreden zij ommissieln de c eden (in hbo nogsterker dan in wo) over de 

schol sfaciteiten, zoweleric d van het werk al adertecing il g ht op de inhou s op verg hnieken. 

6) Wel elkheden zij nc eidingscommissies?ke verbetermog ij n er voor het fu tioneren van opl

Opleidingsmanag eiding ommissiel hill elkheden voor het (nogers en opl sc eden zien versc ende mog ij ) beter 

func eiding ommissies. G n de g el en in zestioneren van de opl sc rofwegzij eopperde maatreg en in te del

categorieën: 

° Communicatie die nodigis voor functioneren van de opleidingscommissie: vaak genoemd in dit kader 

is het tijdigaanleveren van stukken, het communiceren van de afhandelingvan uitgebrachte adviezen 

en het verhogen van de vergaderfrequentie en opkomst bijvergaderingen. 

° Communicatie ter promotie van het werk van de opleidingscommissie, de opleidingscommissie moet 

zich meer zichtbaar maken binnen de opleiding, bijvoorbeeld door het inrichten van een spreekuur. 

° Samenstelling: brede verantwoordingvan de leerjaren, duur van de zittingsperiode (docenten liever 

korter, studenten juist langer), continuïteit, kwaliteit van de leden en de voorzitter. Met betrekkingtot 

de wervingvan studenten bestaat een spanningsveld: enerzijds ziet men heilin het ”lokken‘ van 

nieuwe leden met bijvoorbeeld studiepunten of een vermeldingop de bul, aan de andere kant is men 

bangdat studenten die om een dergelijke reden lid worden, eigenlijk niet de inhoudelijk betrokken 

studenten zijn die men feitelijk zoekt. 

° Facilitering: budget, secretariële ondersteuning. 

° Scholing: gericht op inhoud en vergadertechnieken en met name gericht op de nieuwe leden. 

° Taakomschrijvingen afstemmingmet andere inspraakorganen: met name door een heldere 

taakafbakening. In de wettekst nuis er heelveelonder de taken van de opleidingscommissie te 

scharen, terwijleen aantaltaken efficiënter verdeeld zoukunnen worden. Er wordt op die manier vaak 

dubbelwerk gedaan. 
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7) In hoeverre is de situ eiding ommissies in vergelijatie van opl sc kingtot die in 1999 veranderd? 

Het valt op dat de situatie van opl sc elkingmet 11 j el ijeiding ommissies in verg ij aar g eden feitelk weinig 

veranderd is. Het versc tu ds aanwezigen is nogsteeds actueel is men hil ssen hbo en wo was destij . Wel

eworden. Het rapportcfer voor opldoorgaans meer tevreden g ij eidingscommissies in het hbo steegvan een 

6,7 naar een 7,0 en in het wo van een 7,4 naar een 7,6. Ook nogsteeds actueelzijn de gevonden 

knel nten: in het hbo was en is men op zoek naar weg doende kandidaten te werven en in pu en om vol

beide sectoren blft behoefte aan betere c nic hol herpere taakafbakening ij ommu atie, meer sc ingen een sc

met andere inspraakorganen. 

Spreken is g d: het fu eiding47 - ou nctioneren van opl scommissies 



         

       

        
         
        
                    

      
             
        
       
             
                

    
             
        
          
              
            

    
              
                 
                
            
         
         
              

    
              

         
              
               
            
            
          
          
            
                  
               
               
               

 

  

5

10

15

20

25

30

Bijlage A Lijstvan tabellen en figuren
�

Tabel espons - opl en...............................................................................................................6
1 - R eiding


Tabel2 - Respons - herkomst respondenten ............................................................................................7
�

Tabel3 - Respons - HetStudentenpane

Tabel el aar voorg eidingg rende een halaar of l er
�

l...................................................................................................7
�

4 - Is het in de afg open drie j ekomen dat de opl edu f j ang


9
geen opl sc
eiding ommissie had? (%) ........................................................................................................

Tabel - Meer dan én opl enwoordig eiding ommissie? (%)................................9
é eidingverteg d in de opl sc


10
Tabel hap opl sc
6 - Voorzittersc eiding ommissie (%)................................................................................

Tabel7 - Vacatures (%) ........................................................................................................................ 10
�

Tabel atu emiddel vac res naar ty atu
8 - Indien vac re(s): g d aantal atu pe vac res........................................11 

Tabel eden van opl sc eidingzij emoedig id te9 - Mate waarin l eiding ommissie door de opl n aang d om l


worden (%) .......................................................................................................................................... 12
�

Tabel id te worden? (%) ............................................................................12
- Door wie benaderd om l

Tabel edenen l hap (%)...................................................................................................1311 - R idmaatsc

Tabel ke periode benoemd? (%) .......................................................................................1312 - Voor wel


.....................................14Tabel aderde de opl sc el f j
13 - Met wie verg eiding ommissie het afg open halaar?

Tabel aken, bevoeg ij eiding ommissie vastg eg14 - T dheden en verantwoordelkheden van de opl sc el d in
�

16
regl
ement? (%) ....................................................................................................................................

Tabel ij u el d in de WHW? (%) ...................................................................16
- Zn de jiste taken vastg eg

Tabel dvies u ebrac s- en ex el idigstu aar? (%) .....1916 - A itg ht over de onderwij amenreg ingvorigen hu diej

Tabel itvoeringvan de onderwij amenreg ingbeoordeel diejaar? (%) 2017 - U s- en ex el d, vorigen huidigstu

Tabel emiddel keer gevraagd en ong d advies .........................................................2018 - G d aantal evraag


Tabel19 - Onderwerpen gevraagd advies (%) ....................................................................................... 21
�

Tabel - Onderwerpen ongevraagd advies (%) 

Tabel eiding er de opl sc


................................................................................... 22
�

21 - Informeert de opl smanag eiding ommissie over wat er met adviezen wordt
�

gedaan? (%)......................................................................................................................................... 22
�

Tabel eiding er de opl sc
22 - Indien de opl smanag eiding ommissie informeert over wat er met adviezen
�

23
wordt gedaan, g rt dat dan sc ij
ebeu hriftelk? (%) ....................................................................................

Tabel23 -Tevredenheid over de wijze waarop de adviezen zijn behandel
d (%) ......................................23
�

Tabel ke kanal hterban op de hoog ehou
24 -Via wel en wordt de ac te g den? (%)......................................23
�

Tabel apportcfers samenwerkingen afstemmingopl sc anen............25
- R ij eiding ommissie en andere org


........28
Tabel erc e (zeer) ontevreden over randvoorwaarden fu tioneren opl sc
26 - P entag nc eiding ommissie 

Tabel anwezig eidingscommissie in opl
27 - A heid opl eiding(%) ..............................................................34
�

28 - L eweest) van opl
Tabel id (g eidingscommissie (%) ..........................................................................34
�

Tabel van stu eden van de opl sc
29 - Het profiel dentl eiding ommissie ......................................................35
�

Tabel - Op een andere manier actief betrokken bijmedezeggenschap of inspraak in de opleiding(%)35
�

31 - Voorwaarden waaronder stu w) zittingzounemen in opl
Tabel dent (opnieu eidingscommissie (%) ....36 

Tabel ke kanal eidingscommissie (%).................................3832 - Via wel en komt er informatie over de opl

Tabel ehartig eiding ommissie de bel en van de stu oed (%) ...............................3933 - B t de opl sc ang dent g

Spreken is g d: het fu eiding48 - ou nctioneren van opl scommissies 



         

                 
             
            
            
            
         
            
            
          
           
              
           
                
               

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Figu - Moeite die het kost g hikte kandidaten voor de opl sc
ur esc eiding ommissie te vinden (%) .............11
�

ur ij eiding ommissie (%) ...................................14
Figu - Geplande en feitelke vergaderingen van de opl sc

Figu - Bekendheid met taken, bevoegdheden en verantwoordelkheden (%)....................................15ur ij


17
Figu - B ang kste taken van de opl sc
ur el rij eiding ommissie, hbo (%) ......................................................

Figu - B ang kste taken van de opl sc
ur el rij eiding ommissie, wo (%) .......................................................18
�

Figu - R ij nc eiding ommissie (95%-betrouwbaarheidsintervallen) ...............24
ur apportcfer fu tioneren opl sc


........................26
Figu - Essentiëe randvoorwaarden voor fu tioneren opl sc
ur l nc eiding ommissie, hbo (%)

Figu - Essentiëe randvoorwaarden voor fu tioneren opl sc
ur l nc eiding ommissie, wo (%) .........................27
�

Figu - B hikbare faciteiten voor opl sc
ur esc il eiding ommissie (%)............................................................29
�

Figu - T eiding ommissiel il
ur evredenheid van opl sc eden over faciteiten (%).........................................30
�

Figu - R een zittingte nemen in opl sc
ur edenen om g eiding ommissie (%) ...........................................37
�

Figu - B ang kste taak van de opl sc
ur el rij eiding ommissie (%) ..............................................................38
�

Figu - Mate waarin stu eiding ommissie bel rij
ur denten het werk van de opl sc ang k vinden (%) .............39
�

Figu - R ij eiding ommissie, naar al id (g
ur apportcfer voor de opl sc dan niet l eweest).............................39
�

Spreken is g d: het fu eiding49 - ou nctioneren van opl scommissies 


	Spreken is goud
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	1.1 Achtergrond
	1.2 Onderzoeksvragen
	1.3 Opzet
	1.4 Respons
	1.5 Leeswijzer

	2 Samenstelling en werkwijze
	2.1 Inleiding
	2.2 Aanwezigheid opleidingscommissie
	2.3 Samenstelling en vacatures
	2.4 Redenen lidmaatschap
	2.5 Vergaderingen

	3 Taken van de opleidingscommissie
	3.1 Inleiding
	3.2 Bekendheid mettaken,bevoegdheden en verantwoordelijkheden
	3.3 Wettelijke taken
	3.4 Belangrijkste taken (mening)
	3.5 In de praktijk: onderwijs-en examenregeling
	3.6 In de praktijk: gevraagd en ongevraagd advies
	3.7 Behandeling uitgebrachte adviezen
	3.8 De achterban op de hoogte houden

	4 Opvatting over hetfunctioneren
	4.1 Inleiding
	4.2 Rapportcijfers
	4.3 Beoordeling randvoorwaarden
	4.4 Faciliteiten
	4.5 Maatregelen die positiefbijdragen aan functioneren opleidingscommissie

	5 HetStudentenpanel
	5.1 Inleiding
	5.2 Aanwezigheid opleidingscommissie
	5.3 Actieve studenten
	5.4 Redenen om geen zitting te nemen
	5.5 Belangrijkste taak
	5.6 Informatie vanuitde opleidingscommissie
	5.7 Beoordeling functioneren

	6 Eerder onderzoek en veranderingen in de tijd
	6.1 Inleiding
	6.2 Ieder zijn zeg: over medezeggenschap in hethbo
	6.3 Hartvoor Medezeggenschap: evaluatie huidige stand van zaken
	6.4 Gezonde spanning: beleidsevaluatie van de MUB
	6.5 Hetfunctioneren van opleidingscommissies in hethbo en wo
	6.6 Veranderingen ten opzichte van 1999

	7 Samenvatting
	Bijlage A Lijstvan tabellen en figuren

