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Geachte leden, 

Betreft 

 

 
Het College van Bestuur heeft van u een tweetal voorstellen/notities ontvangen
kwaliteitszorg van het onderwijs: de brief van de GV dd. 3 juli 2007, kenmerk
vakevaluaties en de notitie dd. 5 juli 2007, kenmerk jp/gv07.50013, inzake stu
Bestuur wil deze graag in samenhang beantwoorden en daarbij tevens betrekke
studentassessoren dd. 24 juni 2007 inzake de kwaliteit van toetsing die te uwe
is toegevoegd. Ons antwoord valt uiteen in een algemene reactie en een concre
voorstellen en suggesties vanuit de GV. 

Belangrijkste kritiekpunten 
De belangrijkste opvattingen/vragen/kritiekpunten van de GV en de assessoren
worden samengevat: 
 
• Vakevaluaties: het is onvoldoende duidelijk wat met de resultaten van vak

Worden er maatregelen getroffen, welke maatregelen zijn dat, zijn die effe
• Studielast: hoe wordt de omvang van de studielast vastgesteld, wie doet da

gegevens; en: zijn de vakevaluaties hiervoor geschikt? 
• Toetsing: hoe wordt erop toegezien dat de toetsing de inhoud van het vak 

gegarandeerd dat de student voldoende feedback krijgt op een afgelegd ten
 
Deze samenvatting maakt duidelijk dat het in feite gaat om kritiek op het func
opleidingscommissies en examencommissies: het zijn de opleidingscommissie
follow-up van de vakevaluaties en de bepaling van de studielast) en de examen
aanzien van de toetsing) die hun onderscheiden taken in de kwaliteitszorg van
waar te maken. 

Algemene reactie College van Bestuur 
Het College van Bestuur neemt deze kritiek serieus en zal ze onder de aandach
brengen. Het college zal er bij de decanen op aandringen dat zij de opleidingsc
examencommissies op hun taken wijzen. 
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Hiermee zij overigens niet gezegd dat alle opleidingscommissies en examencommissies hun taken 
verwaarlozen of niet goed uitvoeren. Dergelijke signalen hebben het College van Bestuur niet bereikt 
– niet rechtstreeks en ook niet via de visitatierapporten waarin visitatiecommissies oordelen uitspreken 
over het functioneren van de kwaliteitszorg op opleidingsniveau. Onvoldoende functioneren van 
opleidingscommissies en/of examencommissies lijkt eerder uitzondering dan regel. 

Reactie College van Bestuur op concrete voorstellen 
Ten aanzien van een aantal concrete opmerkingen, suggesties en voorstellen van de GV en de 
assessoren reageert het College van Bestuur als volgt: 
 
1. De GV is van oordeel dat ook het oordeel van alumni betrokken moet worden bij de bepaling of 

de studielast adequaat is. 
Reactie CvB: inderdaad bieden de oordelen van alumni waardevolle informatie voor de opleiding, 
niet alleen ten aanzien van de inhoud maar ook ten aanzien van de zwaarte. Maar de oordelen zijn 
niet gespecificeerd op vakniveau en het zou naar het oordeel van het CvB te ver voeren om deze 
op vakniveau te vragen. Op vakniveau zijn het toch vooral de oordelen van studenten en docenten, 
gekoppeld aan meer geobjectiveerde ervaringsgegevens, die maatgevend moeten zijn. 

 
2. De GV stelt voor om per cursus op de Blackboardpagina van de desbetreffende cursus cijfer-

matige uitkomst van de cursusevaluatie op te nemen, alsmede de reactie van de opleidings-
commissie en de (eventuele) reactie van de docent op de reactie van de opleidingscommissie. 
Het College van Bestuur is hier om redenen van privacy geen voorstander van. Het college is wel 
voorstander van het presenteren van de maatregelen die op basis van uitkomsten van evaluaties en 
adviezen van de opleidingscommissie zijn of worden getroffen. Dit biedt opleidingscommissies 
voldoende houvast om ‘de vinger aan de pols’ te houden. 

 
3. De assessoren en de GV wijzen op het belang van toetsing: die moet representatief zijn voor de 

lesstof van een vak. Daarnaast wijzen de assessoren op het belang van goede feedback. 
Reactie CvB: het belang van goede toetsing is onomstreden. Begin 2004 heeft het College van 
Bestuur een instellingsbrede werkgroep toetsing gevraagd suggesties te doen voor de wijze 
waarop de kwaliteit van toetsing en beoordeling beter geborgd kan worden. Het rapport van de 
werkgroep is in juli 2004 verschenen (in oktober 20005 opgenomen in het Handboek 
Kwaliteitszorg, versie 2). In februari 2005 verscheen vervolgens het Actieplan toetsing en 
beoordeling waarin onder meer een zwaardere rol van de examencommissie en het belang van 
goede feedback zijn opgenomen. 
Naar het oordeel van het College van Bestuur is hierdoor binnen de instelling de aandacht voor 
toetsing substantieel toegenomen. Het college zal in overleg met decanen nagaan in hoeverre de 
elementen uit het Actieplan inmiddels zijn geïmplementeerd. 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
ir. R.J. de Wijkerslooth drs. J.J.A. van de Riet 
voorzitter secretaris 
 
 
 
 bijlage: Brief van de studentassessoren dd. 24 juni 2007 inzake de kwaliteit van toetsing 

cc: Studentassessoren 
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Geacht college, 
 
 
Hierbij bieden wij u de GV notitie studielast aan. Er wordt ingegaan op de per
bepaling van EC en de toetsing van studielast. Op basis van de bevindingen w
aanbevolen. 
In een vertrouwelijke bijlage zijn voorbeelden opgenomen. 
De notitie is geschreven naar aanleiding van de brief studielast van de assesso
 
Graag verneemt de GV of het College van Bestuur onze bevindingen deelt en 
ondernomen zullen worden om de door ons gesignaleerde problematiek op te l
 
 
Hoogachtend, 
namens de GV, 
 
 
 
 
mw. dr. N.H. Lubsen, Crispijn Jansen, 
voorzitter OR voorzitter USR 
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GV notitie studielast 
Geschreven naar aanleiding van de brief studielast van de assessoren. Graag verneemt de GV of 
het College van Bestuur onze bevindingen deelt en welk beleid er dus gevoerd zal worden. 
 
1. Perceptie van studielast 
De GV ontleedt het probleem in drie subdomeinen. Ten eerste staat perceptie van studielast door 
studenten ter discussie. Binnen het systeem van kwaliteitszorg wordt de onderwijskwaliteit 
ondermeer onderzocht via vakevaluatie enquêtes. Er wordt vervolgens een een-tweetje gemaakt 
tussen het OMT en de OLC, waarbij de resultaten van de vakevaluatie als leidraad gebruikt 
worden. 
Studenten vullen in die enquête onder andere hun ervaring van de studielast in. De assessoren 
constateren en de GV bevestigt dat deze ervaring subjectief is: het moeilijkste vak wordt veelal 
als te moeilijk ervaren. De statistiek suggereert daardoor vaak dat de studielast van bepaalde 
vakken te hoog is. Echter, studenten studeren veelal minder dan 35 uur in de week.  
Wat nu als dit moeilijkere vak eigenlijk het enige vak is dat op het gewenste niveau (qua 
studielast) wordt gegeven? Het huidige systeem draagt dan het risico in zich dat de goede vakken 
verzwakt worden, in plaats van verzwaring van te makkelijke vakken. 
Dat dit niet een theoretisch probleem is, bewijzen ook de alumnionderzoeken van het IOWO. 
Daaruit blijkt dat alumni die tijdens hun studie de studielast prima of zelfs aan de zware kant 
vonden, na hun afstuderen concluderen dat het allemaal wel wat zwaarder en pittiger had 
gemogen. 
 
Bevindingen: 
Door de relatieve perceptie van studielast zijn vakevaluaties zeker niet altijd het juiste 
middel om onderwijsbeleid op te baseren. OMT’s moeten er meer van doordrongen zijn dat 
ze beleid met visie moeten maken. OLC’s moeten beter de kans krijgen hun visie op 
onderwijs te geven, zonder op basis van de statistieken de deur gewezen te worden. 
Tevens is het van belang studenten zoveel mogelijk te doordringen van het nut en belang 
van een pittige studie. Je diploma wordt immers gewoon meer waard als je studie meer 
voorstelt. De discrepantie tussen onderzoek onder studenten en onder alumni zou dan ook 
zo veel mogelijk uit de wereld moeten worden geholpen. 
 
2. Bepaling van EC 
Hoewel in discussies is gebleken dat het definiëren van absolute universiteitsbrede parameters op 
basis waarvan de studielast van een vak, en dus de ECs, berekend kan worden onmogelijk en dus 
ook onwenselijk is, is de GV van mening dat er nu te weinig relatie wordt gelegd tussen 
werkelijke studielast en ECs. 
De definitie van een EC is 28 studie-uren studielast, de relatie is dus heel duidelijk aanwezig. In 
de praktijk is het van belang om deze relatie te handhaven, omdat devaluatie van EC een afname 
van studielast betekent. Andersom kan gesteld worden dat wanneer er EC van een vak worden 
afgenomen en met deze EC een nieuw vak worden ingelast zonder verlichting van het eerste vak, 
de studielast op de meest fundamentele manier is verhoogd. 
De faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft op deze ambitieuze wijze de onderwijsintensivering 
doorgevoerd. Door de waarde van je EC kritisch te bekijken is het mogelijk op dergelijke wijze 
het onderwijs te verbeteren. Een vakgebied wordt in geen enkele studie volledig behandeld, dus 
er kan altijd een interessant vak worden toegevoegd.  
Een bijkomend probleem is dat wanneer EC niet op basis van studielast worden verdeeld en deze 
verdeling niet wordt geëvalueerd, het voor studenten moeilijk is de zwaarte van een vak in te 



schatten. Juist de EC-waarde zou een handvat moeten zijn voor de student om zijn 
studieprogramma op te stellen zodat de juiste studielast wordt bereikt. 
 
Bevindingen: 
De meest concrete manier om te intensiveren is het creëren van nieuwe vakken uit EC die 
bij andere vakken worden weggehaald. Door kritisch te kijken naar de relatie tussen EC en 
studielast, middels een regelmatige evaluatie aan de hand van richtinggevende criteria, kan 
er beleid worden gemaakt op de inhoud en omvang van een studieprogramma. 
De voorlichtingsrol die EC spelen voor studenten die hun studieprogramma (en losse 
vakken) op studielast proberen in te schatten kan dan ook beter worden benut. 
 
3. Toetsing 
Aan de hand van richtinggevende criteria naar studielast en de EC-verdeling kijken heeft alleen 
zin als er ook bij toetsing over studielast wordt nagedacht. Heel simpel gesteld komt dat er op 
neer dat toetsing representatief moet zijn voor het hele vak. 
Bijvoorbeeld, stellen dat er 1000 pagina’s gelezen moeten worden voor een vak levert een 
bepaalde studielast op. Echter, wanneer het lezen van die boeken niet nodig is om het vak te 
halen vervalt het aandeel dat het lezen van die boeken heeft in de studielast. 
Goede toetsing is de basis van gegarandeerde studielast. Studenten die een tentamen halen, willen 
dat dat betekent dat ze de stof beheersen (of zouden dit moeten willen). Het achteraf ophogen van 
tentamenresultaten is dan ook bijzonder risicovol, omdat het mogelijk de studie op fundamentele 
wijze makkelijker maakt. 
 
Bevindingen: 
Toetsing moet uiteraard representatief zijn voor de lesstof van een vak. Of het nu een 
tentamen of een essay is, de toetsing moet afdwingen dat bepaalde inspanning vereist is het 
vak te halen.  
Van werkelijke studielast is pas sprake als de toetsing op orde is. 
 
Acties 
Uit deze bevindingen is een aantal acties te destilleren, welke de GV van harte aanbeveelt 
richting het College van Bestuur: 

• Faculteitsbesturen aanspreken op het belang van pittige studielast, welke geëvalueerd 
wordt en gebaseerd is op richtinggevende criteria. Een van de richtinggevende criteria zou 
moeten zijn dat bij de evaluatie rekening gehouden wordt met de representativiteit van de 
toetsing. 

• Examencommissies en Opleidingscommissies (en OMT’s) doordringen van de relatieve 
waarde van vakevaluaties op het gebied van studielast. In deze communicatie moet ook 
het belang van kritische studenten worden uitgesproken. 

• Alumni enquêtes moeten gebruikt worden als aanvulling op de vakevaluaties wanneer de 
studielast van een opleiding wordt ingeschat. 

• Onderwijs intensiveren door invoering van nieuwe vakken en/of het creëren van vrije 
ruimte door het ‘wegschrapen’ van EC bij andere, te lichte, vakken verdient een 
aanbeveling voor alle opleidingen (en ook voor meer dan alleen het eerste jaar). 

 
  
 


