ACCREDITATIE VOOR DE OC
De opleidingscommissie houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de gang van
zaken op de opleiding. Dit komt tot uitdrukking in gesprekken met studenten, docenten en het
opleidingsmanagement, het jaarlijkse advies op de studiegids en de betrokkenheid bij
kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg bestaat uit onderwijsevaluaties, studenttevredenheidsonderzoeken
(zoals bijv. de NSE) en accreditaties.
WAT IS EEN ACCREDITATIE?
Eens in de zes jaar worden alle opleidingen in Nederland geaccrediteerd. Dit betekent dat er
een onafhankelijke organisatie, de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), op
bezoek komt om de kwaliteit van de opleiding te controleren. Als alles goed gaat, krijgt de
opleiding een soort keurmerk waarmee de kwaliteit wordt erkend door de NVAO. Dat is heel
belangrijk voor de waarde van het diploma. Als het niet goed gaat, kan er een verbeterperiode
worden ingesteld, of, als het echt niet goed gaat, moet de opleiding worden gesloten.
In de tussenliggende tijd, dus drie jaar na de accreditatie, voert de HU zelf een interne audit uit.
Dit gaat ongeveer op dezelfde manier als de externe audit door de NVAO.
WAAR WORDT DE OPLEIDING OP BEOORDEELD?
De NVAO kijkt naar vier belangrijke elementen: 1) Wat is de visie van de opleiding? Deze staat
o.a. beschreven in de studiegids. 2) Wat is de kwaliteit van het onderwijs dat wordt
aangeboden? 3) Wat is de kwaliteit van de toetsing? 4) Wat is het niveau van de gerealiseerde
kwalificaties?
HOE GAAT DE ACCREDITATIE IN ZIJN WERK?
1) De opleiding schrijft zelf een kritische reflectie, een zelfevaluatie, over hoe het gaat. Bij het
schrijven van deze reflectie worden studenten uit de opleidingscommissie betrokken om hun
beeld van de opleiding te schetsen. Dit start ongeveer een half jaar tot een jaar voordat het
panel op bezoek komt.
2) De kritische reflectie wordt voorbesproken door een panel, dat bestaat uit deskundige
mensen. Dit panel komt daarna een hele dag op bezoek bij de opleiding en spreekt met het
opleidingsmanagement, met docenten en ook met studenten uit de opleidingscommissie.
Het is mede hiervoor belangrijk dat er een goed functionerende opleidingscommissie is. Dit
wordt ook gecontroleerd door het panel door onder andere te vragen naar de notulen van de
OC, maar ook hoe de OC wordt betrokken bij ontwikkelingen en veranderingen binnen de
opleiding.
3) Daarna schrijft het panel een rapport met bevindingen. Dit rapport wordt aan de opleiding
gegeven en de opleidingsmanager bespreekt dit rapport, onder andere met de
opleidingscommissie. In dit rapport staat veel belangrijke informatie over de opleiding, wat er
goed gaat en wat nog beter kan. Het is dus een belangrijke bron van informatie voor de OC.
WAT MOET JE DOEN ALS OC?
1) Het is in de eerste plaats van belang dat er een goed functionerende OC is. Dit betekent
dat je ervoor moet zorgen dat je:
a) Voldoende leden hebt;
b) Een actieplan of jaarplan hebt;

c) Regelmatig overleg met het opleidingsmanagent hebt;
d) Zorgt voor voldoende training;
e) Een digitale plek voor documentatie (agenda en notulen).
2) Het is van belang dat de OC in ieder geval de wettelijke taak goed uitvoert, d.w.z. dat je:
f) Jaarlijks een advies uitbrengt op de studiegids én cursusbeschrijvingen;
g) Over alle onderwerpen die in de studiegids staan en die wijzigen, breng je tussentijds
een advies uit;
h) Je geeft signalen af aan het management wanneer naar het oordeel van de OC, de
onderwerpen/zaken uit de studiegids niet op een goede manier worden uitgevoerd.
3) Daarnaast wordt je betrokken bij de kwaliteitszorg. Dit bestaat uit drie onderdelen:
i)

Onderwijs- of blok-evaluaties. Deze worden beschikbaar gesteld door de
opleidingsmanager aan de OC en kan je bespreken met het opleidingsmanagement;
j) Studenttevredenheidsonderzoeken zoals de NSE. De resultaten zijn te vinden op
www.tevreden.hu.nl en worden door de opleidingsmanager besproken met de OC;
k) De accreditatie. Je wordt als OC geïnformeerd op het moment dat de opleiding met de
voorbereidingen begint. Je wordt dat betrokken bij het schrijven van de kritische
reflectie. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met het visitatiepanel. Vaak is er
een proefaudit voorafgaand aan de daadwerkelijk auditdag. als het rapport met
bevindingen beschikbaar is, zal het opleidingsmanagent dit met de OC bespreken.
TRAINING EN ADVIES
Weet je niet precies wat je moet doen of bij wie je moet zijn? Je kunt ten alle tijden contact
opnemen met de adviseur studentparticipatie via studentparticipatie@hu.nl of met de afdeling
kwaliteitszorg via askq@hu.nl. Je kan hier terecht met vragen zoals:
-

Heeft mijn opleiding dit jaar te maken met een accreditatie?
Mijn OC wordt niet meegenomen in het proces van accreditatieproces; wat moet ik
doen?
Kan mijn OC een training krijgen over accreditatie?
Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

