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Voorwoord
Het proces van zelfstudie, visitatie en accreditatie is bij veel opleidingen in volle gang. Er is veel informatie te vinden over het
accreditatiestelsel en het formele proces. De manier waarop dit
proces dient te verlopen is goed gedocumenteerd. Wat echter
ontbreekt is de waardevolle informele kennis en ervaringen uit
de praktijk. De 3TU-projectgroep K&A (een werkgroep van de
TUD, TU/e en UT op het terrein van Kwaliteitszorg en Accreditatie) heeft besloten deze leemte op te vullen met deze handleiding
waarin niet de formele informatie maar praktische ervaringen de
boventoon voeren. De nadruk ligt op de uitwisseling van ‘good
practices’ en tips. Hoewel de informatie vanuit de 3TU’s komt
is het goed denkbaar dat ook anderen hiermee hun voordeel
kunnen doen.

Dankwoord
Een conceptversie van deze handleiding is ter becommentariëring voorgelegd aan enkele medewerkers van de 3TU’s. Hierbij
danken wij Dr. Ir. A. van den Boomgaard, Ir. I.M. Hijman, Ir. P.C.M.
Holen, Prof. Mr. Dr. H.M. de Jong, Drs. G.M.G.M. van Lieshout,
Drs. C.T.A. Ruijter en Dr. Ir. P. Terlouw voor hun inbreng. De auteurs hebben waar mogelijk de uiteindelijke tekst aangepast op
basis van deze commentaren.
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Inleiding
Deze handleiding bevat een beknopt stappenplan voor het uitvoeren van de zelfstudie, de visitatie en de aanvraag van accreditatie van bestaande opleidingen. Het is bedoeld als informatiebron voor opleidingsdirecteuren, beleidsmedewerkers en
andere betrokkenen bij het accreditatieproces en kan dienen als
een leidraad bij het plannen en uitvoeren van noodzakelijke en
optionele activiteiten. De handleiding heeft tot doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven, zodat het als referentiebron
kan dienen voor zowel ervaren als minder ervaren opleidings
vertegenwoordigers. Gelet op de reacties van enkele reviewers
(zie Dankwoord) zullen sommige ervaren medewerkers de opzet te zwaar vinden. Deze opzet is gekozen om te komen tot
een handleiding die ook bruikbaar is voor minder ervaren mede
werkers. De handleiding wordt eenmalig in druk uitgegeven.
Binnenkort wordt ook een webversie gepubliceerd en in die versie worden de nieuwe ontwikkelingen toegevoegd.
De handleiding heeft betrekking op de eerste accreditatieronde in
de periode 2002 – 2008. Hoewel het accreditatiestelsel overeenkomsten vertoont met het ‘oude’ VSNU-visitatiestelsel zijn er enkele belangrijke verschillen. De belangrijkste veranderingen zijn:
•	Accreditatie door NVAO is een noodzakelijke voorwaarde voor
erkenning van de opleiding en daarmee voor financiering, het
recht om diploma’s uit te geven en studiefinanciering voor
studenten;
• Een accreditatiebeslissing is ‘ja’ of ‘nee’;
•	Een accreditatiebesluit door NVAO is gebaseerd op een aanvraag door de universiteit op basis van een beoordelingsrapport van een VBI, een Visiterende en Beoordelende Instantie;
•	NVAO legt grote nadruk op het aantonen en de onderbouwing
van de beoordeling of een opleiding aan de criteria voldoet;
•	Hoewel de nieuwe visitaties nog steeds een ‘peer review’-karakter hebben, is er veel meer aandacht voor de ‘audit’-kant
van de beoordeling;
•	Er is veel meer aandacht voor ‘benchmarking’, internationaal
en nationaal, van doelstellingen en eindtermen bij andere opleidingen en het beroepenveld;
•	Er wordt veel meer nadruk gelegd op interne kwaliteitszorg en
toetsing & beoordeling.
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Beoordeling door Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI)
QANU is het uitgangspunt van deze handleiding. De NVAO heeft
een aantal VBI’s erkend voor de beoordeling van universiteiten.
In VSNU-verband is in eerste instantie afgesproken dat voor de
eerste accreditatieronde QANU als VBI optreedt voor de universiteiten. Inmiddels heeft de UvA een aantal informatica-opleidingen ondergebracht bij VBI Certiked en kijkt de UT of Certiked
aantrekkelijk is voor de bachelor Advanced Technology. Als aanvulling op accreditatie door de nationale accreditatieorganisatie,
NVAO, kan een opleiding kiezen voor internationale co-erkenning. Meer informatie hierover is te vinden in stap 12.
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Opbouw handleiding
De handleiding is opgebouwd uit 21 stappen. In onderstaande
figuur is te vinden hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden.
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Via VBI (QANU)

Accreditatieproces
Continuering kwaliteitszorg
Zelfevaluatie- en visitatieproces
Visitatie- en accreditatieproces

Toelichting stappen
0 Start van het proces
1 Afstemming binnen het cluster
2 Opdrachtverstrekking voor de visitatie
3 De quickscan
4 Het inrichten van het zelfevaluatieproces
5 Uitvoeren van de zelfevaluatie
6 Organiseren van een proefvisitatie
7 Verbeteracties die nodig zijn voor een zelfevaluatierapport dat ‘aan de maat is’
8 Beoordeling en vaststelling van het zelfevaluatierapport
9 Toezending van het zelfevaluatierapport aan de VBI
10 Voorbereiden van het Domeinspecifiek Referentiekader
11 Voorbereiden van een voorstel voor de commissiesamenstelling voor de visitatie
12 Internationale co-accreditatie
13 Voorbereiden op de visitatie
14 Het visitatiebezoek
15 Commentaar op het conceptvisitatierapport
16 Ontvangst van het definitieve visitatierapport en bestuurlijke behandeling daarvan
17 Indienen van de accreditatieaanvraag bij NVAO
18 Voornemen tot besluit
19 Follow-up n.a.v. accreditatiebesluit
20 Continueren van kwaliteitszorg en –verbetering
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Een uitgebreid formeel overzicht van de processtappen en de
tijdsplanning is te vinden in bijlage 2. Beoordeling door QANU is
hierbij als uitgangspunt genomen.
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Stap

Start van het proces

ZER in verkorte tijd
Sommige

opleidingen

slagen erin het zelfevaluatierapport in veel
kortere tijd te maken.
Zo heeft de opleiding
Civiele

Techniek

(CiT)

van de UT de zelfstudie
in circa 250 uur uitgevoerd, aldus opleidingsdirecteur Godfried van
Lieshout. Het schrijven,
in

de

kostte

zomerperiode,
Godfried

circa

200 uur, en de resterende
50 uur werden besteed
aan

drukwerkbegelei-

ding en voorbereiding
van het visitatiebezoek.
Wat maakte dat CiT dit
zo efficiënt kon doen?
Van Lieshout: “Dat was
een

combinatie

van

factoren: ik heb weinig
conceptversies ter commentaar uitgebracht, en
ik heb veel ervaring met
zowel het leiden van
deze (kleinschalige) opleiding als met externe
beoordelingen”.

Alle bestaande opleidingen, met uitzondering van de universitaire lerarenopleidingen en clusters met uitstel dienen voor 1
januari 2008 geaccrediteerd zijn. Dit houdt in dat de aanvraag
voor accreditatie en het bijbehorende beoordelingsrapport vóór
1 januari 2007 ingediend moet zijn bij de NVAO. De planning
voor het visitatiebezoek en daarmee de inleverdatum voor het
zelfevaluatierapport verschilt per opleiding. Het visitatietraject,
bestaande uit het inleveren van de zelfstudie, het samenstellen
van de visitatiecommissie en het bezoek en de rapportage van
de visitatiecommissie, neemt doorgaans negen tot twaalf maanden in beslag. De kwaliteitszorg- en accreditatiemedewerker
(K&A-medewerker) is op de hoogte van de exacte planning per
visitatiecluster.
Alleen ongedeelde opleidingen die in afbouw zijn (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs-, CROHO-geregistreerd als
zodanig) kunnen ‘meelopen’ met een visitatie en accreditatie
van de eruit voortkomende Bachelor/Master-opleiding. Voor ongedeelde opleidingen die niet in afbouw zijn, is een volledige
visitatie/accreditatie nodig.
Sommige opleidingen nemen een uitzonderingspositie in.
Gezondheidswetenschap van de UT bevindt zich bijvoorbeeld in
een dergelijke bijzondere situatie: zij heeft een ACO-honorering
voor een ongedeelde opleiding gekregen, maar die ongedeelde
opleiding is nooit uitgevoerd; de opleiding is rechtstreeks naar
een gedeelde Bachelor-/Master gegaan en valt daarmee (Wamelink, QANU, 24 januari 2006) onder de overgangsregeling.
Bij deeltijdopleidingen, duale opleidingen en opleidingen die op
verschillende locaties worden aangeboden moet worden aan
getoond dat bij iedere vorm van onderwijs en op ieder van die
locaties de basiskwaliteit gegarandeerd is.
Voor het zelfevaluatieproces van een opleiding wordt doorgaans
één jaar uitgetrokken. Het proces is arbeidsintensief. De praktijk leert dat dit vaak onderschat wordt. Vooral kleine opleidingen hebben moeite om mensen voor dit proces vrij te maken.
De situatie kan echter sterk verschillen per opleiding. Zo hebben
zowel de UT als de TUD ervaring met opleidingen waarbij het
proces aanzienlijk minder tijd in beslag nam.
 Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Industrieel Ontwerpen, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde,
Wiskunde
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De TU/e hanteert in grote lijnen het volgende tijdspad op (T-X is
de periode tot aan de inleverdatum van de zelfevaluatierapportage aan de QANU in maanden).
Tijdpad voor zelfevaluatieproces (TU/e)
Activiteit uitvoering zelfevaluatie

Tijdsplanning
in maanden

Knelpuntenanalyse c.q. nulmeting aan de hand van het QANU-visitatieprotocol

T-16

Uitzetten verbeteracties: concreet, meetbaar resultaat, tijdgebonden,
duidelijk belegd
Overleg met de QANU over rapportage zelfevaluatie en voorbereiding visitatie

T-10

Overleg/informeren interne gremia: decaan, faculteitsbestuur, medewerkers

T-9

Eerste concept gereed. Monitoren uitvoeren verbeteracties.

T-7

Bespreking/vaststellen eerste concept door opleidingsdirecteur en

T-6

faculteitsbestuur
Eerste inspraakronde faculteit
Tweede concept gereed

T-4

Bespreken/vaststellen tweede concept door opleidingsdirecteur en
faculteitsbestuur
Tweede inspraakronde faculteit

T-4

Lezen en advies door Onderwijs Service Centrum
Redigeren eindversie, evt. vertalen

T-3

Vaststelling eindversie visitatierapport
Afronding organisatie visitatiebezoek, programma, beschikbare  medewerkers

T-3

etc.
Rapport naar de drukker
Goedkeuring door CvB; indienen bij QANU door CvB

T

Uitvoeren van proefvisitatie
Uitvoering visitatie door QANU

Idem.

Een ideaal tijdpad is niet te geven. Dit hangt immers sterk af van
verschillende aspecten, zoals het aantal en de aard van de benodigde reparatieacties, de mate waarin de betrokkenen voorbereid zijn op het schrijven van de zelfstudie en de mate waarin
zij ervaring hebben met het schrijven van zelfstudies, de tijd die
het kost om de gevraagde informatie boven tafel te krijgen en de
tijd die zij beschikbaar hebben.

10
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Stap

1
Afstemming met het cluster
Keuze voor
‘stand-alone-’ of
clusterbeoordeling

Als een opleiding vergelijkbaar is met andere in Nederland aangeboden opleidingen dan heeft zij de mogelijkheid om het beoordelingsproces in een cluster te doorlopen. Voor vergelijkbare
opleidingen binnen het 3TU-verband ligt het voor de hand dat
zij in ieder geval samen een cluster vormen. Clusterbeoordeling
heeft de volgende voordelen ten opzichte van een ‘stand-alone-’
beoordeling:
•	De uniformiteit tussen de beoordelingen in een visitatiecluster is verzekerd door het gebruiken van één domeinspecifiek
referentiekader;
•	Clusterbeoordeling biedt mogelijkheden tot vergelijkingen;
•	Clusterbeoordeling is minder kostbaar dan de stand-aloneprocedure.
Maar er zijn ook nadelen, waarvan vertraging van het proces een
belangrijke is.

Casus

Gezondheidswetenschappen, UT
De al eerder genoemde opleidingen Gezondheidswetenschappen hebben niet deelgenomen aan de eerdere visitatieronde
omdat zij toen nog niet gestart waren. Daarom wordt GZW in
de “bezemvisitatie” door QANU beoordeeld. Minder dan drie
maanden voor de inleverdatum van de zelfstudie ontving de UT
het bericht dat ook de Gezondheidswetenschappenopleiding
van een andere instelling aan deze zelfde visitatie deel wilde nemen. Bij de UT waren het DomeinSpecifieke ReferentieKader en
de commissievoordracht al grotendeels gereed. UT-GZW heeft
toch voor dit minicluster gekozen omdat de voordelen tegen de
nadelen opwogen.

Afstemming
bereiken

Het afstemmen in of met het cluster kan op twee manieren gebeuren. In het eerste geval regelt het discipline-overlegorgaan
(DOO) (dan wel de betreffende ‘kamer’) van de Vereniging van
Samenwerkende Universiteiten (VSNU) de afstemming. Wanneer
een opleiding geen (actief) overlegorgaan heeft, moeten de opleidingsdirecteuren van de verschillende universiteiten afstemmen.
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Wat moet er
geregeld worden

Tip
Het verdient aanbeveling
om een K&A-medewerker

Voor een goed verloop van de zelfstudie, visitatie en accreditatie is het goed om in clusterverband in ieder geval afspraken te
maken over:
• Het te hanteren DomeinSpecifiek ReferentieKader;
•	De commissievoordracht (per positie tenminste twee kandidaten noemen).
Daarnaast kunnen eventueel afspraken gemaakt worden over:
• De te voeren taal;
• Streefdoelen;
•	Keuze voor VBI (instemming van de betreffende CvB’s
nodig).

bij dit proces te betrekken

Casus

Afstemming in cluster: Industrieel Ontwerpen en BioMedische Technologie

Industrieel Ontwerpen
De 3TU’s zijn de enige Nederlandse universiteiten die opleidingen Industrieel Ontwerpen (IO) voeren.
De drie opleidingen zijn in 2005 al in een vroeg stadium begonnen met afstemming. Door verkregen
uitstel voor het inleveren van de zelfevaluatierapporten (tot 1 november 2006) loopt de afstemming
langer dan oorspronkelijk verwacht. Via gezamenlijke bijeenkomsten in Delft, Eindhoven en Enschede,
waarbij ook rondleidingen plaatsvonden, is de afstemming vormgegeven. Ook heeft gezamenlijk
overleg met QANU plaatsgevonden.
De belangrijkste actiepunten waren: (i) het ontwikkelen van een voorstel voor een Domeinspecifiek
Referentiekader (DSRK), (ii) het maken van een commissievoordracht en (iii) de afstemming van de
(concept)zelfevaluatierapporten op zaken als streefdoelen. De afstemming tussen de opleidingen
verloopt in prima harmonie en sfeer. Een K&A-medewerker van de 3TU’s (Hans van den Berg, UT) is
doorlopend bij dit traject betrokken en brengt kennis in over de opzet van het DSRK; ook vervult hij
een brugfunctie richting QANU bijvoorbeeld voor de visitatieplanning.
BioMedische Technologie
Bij de opleidingen BioMedische Technologie lag de situatie complexer. Daar heeft de K&A-medewerker geholpen bij het ontwikkelen van het DSRK en bij de bewaking van de tijdsplanning van het
proces.

12
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Stap

2
Opdrachtverstrekking voor de visitatie
In de praktijk blijkt stap twee dikwijls niet aan het begin van het
traject plaats te vinden. Wel is er aan het begin van het traject
overleg met de VBI (bijvoorbeeld via de K&A-medewerker(s)).
Bestuurlijke en organisatorische aspecten
•E
 lk van de 3 TU’s geeft natuurlijk een eigen invulling aan de bestuurlijke/organisatorische aspecten
van het proces. Raadpleeg voor uw situatie uw K&A-medewerker.

Vaststellen van de
te beoordelen
opleidingen

De eerste stap is bepalen welke opleidingen beoordeeld moeten
worden. Het kan immers voorkomen dat in het CROHO een opleiding geregistreerd staat die feitelijk niet wordt gegeven of dat
een opleiding niet meer wordt verzorgd op het moment dat de
accreditatie afloopt.
Ook ongedeelde opleidingen in afbouw hoeven niet opnieuw
geaccrediteerd worden. Vrijwel alle ongedeelde opleidingen aan
universiteiten zijn omgezet naar een bachelor- en mastercurriculum; er stromen dus geen nieuwe eerstejaars meer in het oude
curriculum in. Daarmee zijn de meeste ongedeelde opleidingen
in afbouw. Voor deze opleidingen in afbouw geldt gedurende
een redelijke termijn: geen accreditatieplicht, wel CROHOregistratie, bekostiging, getuigschrift, titel en studiefinanciering.
Na verloopt van de redelijke termijn eindigt dit. De IB Groep
maakt onderscheid tussen ‘einde instroom’ en ‘einde opleiding’ in het CROHO. De datum van einde opleiding is bepalend.
Is deze datum te kort om de studenten in de ongedeelde opleidingen nog te laten afstuderen, dan moet de instelling contact
opnemen met de IB groep voor aanpassing van die datum.

Keuze voor een VBI

Ruim van te voren, ongeveer driekwart jaar voor de deadline van
het zelfevaluatierapport, verzoekt een instelling een VBI om een
beoordeling van de opleiding uit te voeren. Deze externe beoordeling is de basis waarop de NVAO de opleiding accrediteert.
In VSNU-verband is in eerste instantie afgesproken dat voor de
eerste accreditatieronde de QANU als VBI optreedt voor de universiteiten. Deze afspraak is, zoals eerder vermeld, recent doorbroken. De 3 TU’s hebben nog geen ervaring met andere VBI’s
dan QANU. Onderstaand overzicht geeft een aantal kenmerken
van QANU en Certiked weer.
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QANU

Certiked

•	Voert het clusterstelsel op verzoek van de uni-

•	Is een voorstander van clustergewijze beoor-

versiteiten uit, maar is daarvan i.v.m. de be-

delingen, maar wil dit niet voorschrijven.

drijfsvoering geen voorstander.
•	NVAO- en QANU-kader (nieuwe versie daarvan is in ontwikkeling).

•	NVAO-kader plus EFQM/INK en  Academisch
Timmermansoog.
•	Voordeel van Certiked lijkt de klantvriendelijke
benadering en grotere slagkracht.

•	Peer- en auditbenadering.

•	Meer procesgericht.

•	Eén bezoek.

•	Twee bezoeken; visitatiebezoek is in de regel
twee dagen, met een periode van een maand
of wat tussen die twee dagen. In de tussenliggende periode kan de opleiding een (kleine)
verbeterslag uitvoeren of zaken die onvoldoende expliciet waren, aantoonbaar maken.
Op deze  wijze heeft het visitatiemodel van
Certiked een verbeterfunctie gedurende de
visitatie. Certiked werkt voorafgaand aan de
visitatie met de betrokken opleiding een specifieke onderzoeksvraag uit.

•	Uitgebreid rapport.

•	Korter rapport (‘Academisch Timmermans-

•	Veel ervaring met universitair onderwijs.

•	Weinig ervaring met universitair onderwijs,

oog’).
veel met het HBO; Certiked komt voort uit
(ISO-900x)-certificering van kennisintensieve
dienstverlening.
•	QANU

werkt

met

een

redelijk

aantal

secretarissen in vaste dienst, en huurt daarnaast secretarissen (en commissieleden) in.

•	Volgens QANU heeft Certiked een thema met
onafhankelijkheid van personeel.
•	Ongeveer 10 mensen oproepbaar: 5 teamleiders en 5 secretarissen/deskundigen.
•	Certiked haalt het liefst een voorzitter uit het
bedrijfsleven.

•	QANU is scherp gefocust op de afbakening
van het speelveld met NVAO.

14
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•	Relatie met NVAO lijkt probleemloos.

Opdracht
verstrekking voor
beoordeling door VBI

Beoordeling door de VBI moet voor de bachelor- en de masteropleiding en eventuele varianten daarvan apart worden aangevraagd. De opleiding neemt het initiatief voor beoordeling, binnen kaders gesteld door het CvB. De opdrachtgever is formeel
het CvB.

Vaststellen
t ijdschema

Het tijdschema wordt vastgesteld door de VBI in samenspraak
met de opleiding. Als richtlijn hanteert QANU een tijdschema dat
is opgenomen in bijlage drie. QANU publiceert regelmatig een
bijgewerkt plannings- en voortgangsschema van de visitaties op
een door een password beschermd deel van haar internetsite;
de K&A-medewerker heeft toegang.
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Stap

3
De quickscan

16

Inleiding

Het is nodig dat een opleiding aan het begin van het zelf
evaluatieproces (ZEP) helder heeft waar de belangrijkste aandachtspunten (inclusief verbeterpunten) liggen. Anders bestaat
het risico dat wordt gekoerst op een ZER dat niet aan de criteria
van NVAO voldoet. Hiertoe hanteren de 3TU’s verschillende instrumenten. Een daarvan is de quickscan (UT en TU/e).

Doel van de
quickscan

De quickscan kan gebruikt worden als de start van het zelfevaluatieproces. Het doel van deze quickscan is drieledig:
1.	De quickscan creëert bewustwording. Belanghebbenden kunnen redelijk snel inzicht krijgen in de door NVAO / QANU gestelde kaders voor beoordeling en accreditatie van bestaande
opleidingen;
2.	De quickscan zorgt voor mobilisatie. Deelnemers krijgen het
gevoel ‘we moeten ermee aan de slag’;
3.	Een opleiding kan snel inzicht krijgen in belangrijke verbeterpunten, zodat die tijdig gecorrigeerd kunnen worden – dat wil
zeggen: voordat de zelfevaluatie wordt afgerond.
De quickscan kan een belangrijke rol spelen in het zelfevaluatieproces. Door de quickscan helemaal aan het begin van het
zelfevaluatieproces uit te voeren is het mogelijk om de naar voren gekomen probleempunten op tijd aan te pakken. Zo wordt
voorkómen dat een zelfevaluatierapport in een te laat stadium
grote tekortkomingen aan het licht brengt. Om een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren moet de quickscan ruim (bijvoorbeeld een jaar) voor de inleverdatum van het zelfevaluatierapport plaatsvinden.

Eisen aan het
instrument

Het ligt voor de hand een quickscan te gebruiken die nauw
keurig de criteria van het beoordelingskader van QANU volgt.
(Dit zogenaamde QANU-kader is te vinden op www.qanu.nl.)
In de onderstaande figuur is een voorbeeld van een geschikte
quickscan te vinden.
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Deze invulling van de quickscan (UT) volgt uit de zes ‘Onderwerpen’ en 21 ‘Facetten’ van het beoordelingskader van QANU
en biedt daarnaast ruimte voor een zevende onderwerp dat,
conform de criteria van NVAO / QANU, betrekking kan hebben
op ‘internationalisering’ of andere ‘bijzondere kwaliteitskenmerken’.
Procedure

De quickscan heeft de vorm van een workshop van een halve
dag per opleiding, waarbij de bachelor en master als verschillende opleidingen worden gezien. Met een aantal relevante
personen uit de opleiding worden de facetten van het QANUkader langsgelopen, met als doel te bepalen welke eventuele
probleempunten in de zelfevaluatie bestaan. Van de quickscan
wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Het opleidingsmanagement en de opleidingscoördinator worden er doorgaans bij betrokken. Als de quickscan bovendien moet bijdragen aan het
creëren van draagvlak dan moeten ook docenten en studenten
betrokken worden. Ook verdient het de aanbeveling om, indien
mogelijk, mensen uit verschillende doelgroepen te laten participeren, zoals de (voorzitter van de) OLC.
Tijdens de workshop wordt de deelnemers gevraagd om van
elk facet aan te geven of het een kritisch facet is, oftewel ‘heb
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je moeite om dit op te schrijven in je zelfevaluatierapport en
heb je moeite om dit uit te leggen aan de commissie’. Daarnaast wordt hen gevraagd een verwachting uit te spreken
over de hoeveelheid tijd die het verbeteren van een desbetreffende  aspect kost. Daarbij kunnen de deelnemers schriftelijke
opmerkingen plaatsen. Het op laten schrijven van deze opmerkingen heeft twee grote voordelen ten opzichte van een mondelinge discussie tussen de deelnemers. Ten eerste is er sprake
van een egalitair proces waardoor niet diegene ‘met de grootste
mond’ de boventoon voert. Daarnaast worden deelnemers aangemoedigd hun opmerkingen kernachtig samen te vatten.
Andere methoden van (zelf)diagnose
TUD
De TUD hanteert een nulmeting aan de hand van de NVAO-criteria. Deze meting wordt uitgevoerd
door een adviescommissie met externe leden en vormt de leidraad voor de prioritering van te nemen
acties/verbetermaatregelen.

TU/e
Bij de TU/e wordt een ander instrument gebruikt. Dit is gebaseerd op “Accreditatie, een (zelf)diagnose”
(T. Douma). In een gesprek van twee tot vier uur neemt de K&A-medewerker de 21 facetten van QANU
door, met de opleidingsdirecteur en door hem uitgenodigde deskundigen op het terrein van het betreffende curriculum, aan de hand van een uitvoerige vragenlijst. De antwoorden worden vervolgens
uitgewerkt in een verslag waarin de geconstateerde knelpunten zijn opgenomen. Op basis hiervan
kan de opleiding verbeterpunten ter hand nemen en zich voorbereiden op het zelfevaluatierapport en
de visitatie. Dit instrument ervaart de TU/e als een snelle methode.
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Stap

4
Het inrichten van het
zelfevaluatieproces
Het zelfevaluatieproces is een belangrijk deel van het gehele
proces tot en met verkrijgen van accreditatie, dat de opleiding
dit zelf in de hand heeft. Het resultaat van dit zelfevaluatieproces is het zelfevaluatierapport. Aan de hand van gegevens in dit
rapport beoordeelt de commissie de opleiding. Om tot een adequaat zelfevaluatierapport te komen is een gedegen zelfevaluatieproces van groot belang. De opleiding doet er goed aan zowel
een ‘projectleider’ aan te wijzen, als een contactpersoon voor de
visitatie. Die laatste onderhoudt de contacten met de VBI.
Samenstellen
informatiedossier

In het informatiedossier wordt de informatie verzameld die nodig
is voor de onderbouwing van de zelfevaluatie en die tijdens het
visitatiebezoek door de commissie ingezien kan worden. In dit
dossier kunnen naast een aantal verplichte documenten ook andere documenten opgenomen worden die bijdragen aan de onderbouwing. Een dergelijke inventarisatie is bijzonder nuttig om
oude versies van documenten op te schonen en documenten,
die nog niet beschikbaar maar wel noodzakelijk zijn, te ontwikkelen.
Overzicht documenten

Verplichte

•	De volledige doelstellingen en eindkwalificaties van de opleiding.

documenten

•	Een lijst met de namen van het wetenschappelijk personeel, kwalificaties/specialisatie,

wanneer

van

toepassing:

belangrijkste

onderzoeksprogramma(’s) waarin onderzoek wordt uitgevoerd.
•	Een lijst van de 25 meest recente afstudeeropdrachten (uiterlijk tot vijf
jaar terug wanneer in die periode minder dan 25 afstudeeropdrachten
beschikbaar zijn) met vermelding van: naam auteur, titel, specialisatie/
afstudeerrichting, jaar beoordeling, eindcijfer.
•	OER en ‘regels en richtlijnen’ per opleiding of onderscheiden cohort.
•	Een lijst met belangrijke stukken die betrekking hebben op de opleiding (zoals onderwijsverslagen, ontwikkelingsplannen, evaluatierapporten, onderwijsbeleidsplannen) zodat de beoordelingscommissie
deze ter inzage kan vragen. De documenten liggen in ieder geval ter
inzage tijdens het bezoek van de commissie.
•	Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de opleiding, wanneer
de tekst van dit reglement niet in de studiegids is opgenomen.
•	Tien exemplaren van de meest recente studiegids.
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Overige documenten

• Instellingsplan.
• Bestuurs- en beheersreglement faculteit.
• Visitatierapport vorige onderwijsvisitatie.
•	Actuele opleidingsinformatie over het lopende collegejaar (bijv. studiebegeleiding, administratie, opbouw studieprogramma, faciliteiten)
toegankelijk voor studenten in een opleidingsgids of op internet.
• Rapportages van gehouden vakevaluaties, alumni-enquêtes.
• Faculteitsreglement.
• Onderzoeksvisitatie of internationale visitatie.
• Facultair kwaliteitshandboek.
• QANU- tabellen invullen met KUO-gegevens
•	Eigen instellings- en/of opleidingsgegevens over instroom en rendementen (UT: Onderwijs in Cijfers, TU/e: Statistisch Jaarboek Studenten).
•	Verantwoordingsdocumenten voor substantiële onderwijsvernieuwing
activiteiten in de afgelopen 5 jaar.
• Didactisch concept.
• Strategieschets van instelling, faculteit en/of opleiding.
• Vastgestelde onderwijsvisie, didactisch concept.
• Internationale benchmarks.

Ondersteunende

• QANU-kader en Beknopte handleiding.

documenten

• Zelfevaluatierapporten van andere opleidingen (als voorbeeld).
•	‘Criteria voor academische bachelor en master curricula’, januari 2005,
A.W.M. Meijers, C.W.A.M. van Overveld, J.C. Perrenet.

Workshop doelstellingen, eindtermen en vertaling naar programma
Voor het formuleren van de doelstellingen en eindtermen van de opleiding alsmede de vertaling
hiervan naar het programma conform het QANU kader heeft de TU/e een workshop beschikbaar
waar desgewenst gebruik van gemaakt kan worden.
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Vaststellen planning

Voor het uitvoeren van een zelfstudie en het schrijven en aanbieden van de rapportage wordt drie maanden tot een jaar (doorlooptijd) uitgetrokken. Het vergt zo’n 0,15 tot 0,5 fte aan menskracht van de direct betrokkenen.
Er zijn ook situaties waarin meer tijd wenselijk is. Bijvoorbeeld
wanneer de zelfevaluatie samenvalt met een onderwijsvernieuwingsproces of wanneer een aantal onderdelen die van belang
zijn in het kader van de accreditatie ontbreken.
De opleiding doet er verstandig aan een planning te maken
van het zelfevaluatieproces. Een voorbeeld is onderstaand op
genomen.

Het schrijfproces

De indeling van het rapport
De benodigde hoofdstukken en tabellen zijn te vinden in de
QANU-handreiking ‘Beknopte instructie voor het schrijven van
zelfevaluatierapport basiskwaliteit’. Wanneer meerdere opleidingen binnen een faculteit beoordeeld worden, kan er voor
gekozen worden om opleidingsoverstijgende informatie in een
algemeen deel te beschrijven (Dit is zéker het geval wanneer
wordt gekozen voor een ‘tweetrapsproces’ van beoordeling
op hoger aggregatieniveau zoals QANU voorstelt bij sommige
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Tip
Profileren met
internationalisering
Naast de verplichte

grote clusters.) Ook is het raadzaam om de algemene aspecten
van bachelor- en masteropleidingen zoveel mogelijk gemeenschappelijk te beschrijven. Dubbel werk wordt zo voorkomen
en bovendien ontlast deze aanpak de visitatiecommissie bij het
voorbereidende werk. UT, TU/e en TUD-opleidingen kunnen beschikken over een standaardformat voor het ZER.

onderdelen biedt het
zelfevaluatierapport de
opleiding de kans zich te
profileren op het gebied
van internationalisering. Dit
facet kan indien gewenst
opgenomen worden in het
zelfevaluatierapport.

Eisen aan de inhoud van het zelfevaluatierapport
Bij het schrijven van een zelfevaluatierapport zijn de volgende
aspecten van belang:
• Zijn alle onderwerpen, facetten en criteria behandeld?
•	Bevat de zelfevaluatie voldoende motivatie, argumentatie en
onderbouwing van het voldoen aan de criteria?
• Bevat de zelfevaluatie de noodzakelijke informatie?
• Is de zelfevaluatie voldoende analytisch en kritisch?
•	Is er voldoende evidentie aanwezig voor de beoordeling van
niveau en oriëntatie?

Piramide-principe
Om er voor te zorgen dat alle onderwerpen, facetten en criteria behandeld zijn en om te komen tot goede
argumentatie adviseert de UT haar opleidingen om het piramideprincipe te gebruiken.
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Tips
De TU/e heeft zelf een
handleiding accreditatie
opgesteld. Deze is als
PDF file te downloaden
via http://w3.tue.nl/nl/
diensten/osc/accreditatie/
De UT heeft een document ontwikkeld over
‘cijfers in zelfstudies en
hoe eraan te komen’
De TUD heeft een hand
leiding voor het opstellen
van een zelfstudie.
Deze is verstuurd aan de
faculteiten.

Samenstellen van de schrijfgroep
De TUD en de TU/e raden hun opleidingen aan een schrijfgroep
samen te stellen. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het raadzaam om het schrijven van de zelfevaluatierapportage te verdelen onder verschillende medewerkers. Belangrijk is dat er
een eindredacteur wordt aangewezen die het totaalbeeld en de
voortgang van ontwikkelde teksten bewaakt. De verschillende
hoofdstukken van de zelfevaluatie kunnen het best verdeeld worden onder een kleine groep mensen met verschillende expertise
op het gebied van de opleiding als geheel en interne samenhang
(opleidingsdirecteur, -coördinator), personeel (medewerker personeel en organisatie), kwaliteitszorg (medewerker kwaliteitszorg, secretaris examencommissie), rendementen (medewerker
onderwijsinstituut of onderwijsadministratie). Voor het vergroten
van draagvlak en om te vermijden dat een definitieve versie van
de zelfevaluatierapportage fundamenteel veranderd moet worden is het raadzaam om belangrijke sleutelfiguren van de opleiding bij het proces betrekken.
Soms raakt een opleiding achter op de planning van het zelfeva
luatieproces. Dan is een ‘versneller’ nodig. Een schrijfweek is een
versneller waarmee in Twente inmiddels ervaring is opgedaan.

Schrijfweek
De UT heeft goede ervaring met het organiseren van een schrijfweek waarin K&A-medewerkers van de
onderwijskundige dienst de schrijversgroep van een opleiding faciliteren. In deze week worden de facetten
volgens het piramideprincipe (zie illustratie op vorige bladzijde) behandeld. Van elk facet wordt gekeken
wat de QANU-criteria zijn en hoe beargumenteerd kan worden dat de opleiding hieraan voldoet. Tijdens
de sessies wordt de argumentatie door een schrijver vastgelegd in het zelfevaluatierapport. Aan het einde
van de week staan de belangrijkste argumenten op papier en is duidelijk welke vervolgacties ondernomen
moeten worden om het rapport af te kunnen ronden.

Ook een andere geconcentreerde inspanning, om het zelf
evaluatierapport in korte tijd verder te ontwikkelen, blijkt voor
sommige opleidingen nuttig.
Productieweek
Pieter Terlouw (Bedrijfskunde, UT): “Door het inlassen van een productieweek (die eigenlijk een productie
achtdaagse werd) is het de opleiding Bedrijfskunde gelukt om een gestelde deadline te halen. Die productieweek ging gepaard met grote inzet van student-assistenten (gemiddeld 1,5 fte).”
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KUO-cijfers en
andere data

Tips
• Zorg ervoor dat alle
toetspunten per facet
behandeld worden en zorg
voor argumentatie
• Redacteuren ervaren
vaak dat het moeizaam
is feedback te krijgen op
conceptversies van de
rapportage. Om dit te vergroten is een tip het laatste
concept te presenteren als
de definitieve tekst waardoor de ‘sense of urgency’
groter gevoeld wordt.
• QANU verzorgt op verzoek een workshop ‘het
schrijven van zelfevaluatie
rapporten’

Creëren van
draagvlak en
communicatie

24
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Vanuit de opleidingspraktijk wordt de door de QANU gehanteerde bron ‘KUO Visitatie’ (ook wel DOC visitatie geheten) niet
als afdoende ervaren. Dit wordt met name veroorzaakt door definitieverschillen en het ontbreken van recente gegevens. Het is
daarom belangrijk in een vroeg stadium na te gaan welke gegevens nodig zijn en om tijdig contact op te nemen met de afdeling
binnen de instelling die kan ondersteunen bij het verzamelen van
de data die de KUO-cijfers kunnen aanvullen. Het gaat hier uitsluitend om gegevens over studentinstroom, populatie, diploma,
en studierendementen.
Informatiewijzer
Bij de TU Delft is een korte informatiewijzer ontwikkeld. Deze informatiewijzer ondersteunt de opstellers van het zelfstudierapport met
kwantitatieve student- en rendementsgegevens door het op verzoek
aanleveren en toelichten van de standaard informatieset en, indien
gewenst, additionele informatie. Het gaat hierbij niet om kant en klare
gegevens die direct in een zelfevaluatie rapport overgenomen kunnen worden. De wijzer geeft een situationeel inzicht aan de hand van
administratieve gegevens. Op basis hiervan kan de gevraagde informatie gegenereerd worden.
De scope van de genoemde informatieonderwerpen is beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zelfstudierapport volgens
de informatievoorschriften van de QANU en de keuze van de TU Delft om
het aspect ‘internationalisering’ onderwerp van evaluatie te maken.

Het zelfevaluatieproces gaat na afronding over in het visitatieproces. Tijdens de visitatie zal de commissie gesprekken voeren
met vertegenwoordigers van diverse bij de opleiding betrokken
groepen, waaronder het management, de staf, de ondersteunende diensten, de studenten, afgestudeerden en afnemend
veld. De commissie zal in die gesprekken beoordelen of het zelfevaluatierapport recht doet aan de belevingen van de verschillende bij de opleiding betrokken groepen. Vooral vanwege deze
‘verificatiedoelstelling’ van een commissie is het zeer belangrijk
ruim van tevoren aandacht te besteden aan het betrekken van
deze doelgroepen bij de uitvoering van de zelfevaluatie en de
rapportage daarvan. Het verdient in elk geval aanbeveling het
aspect draagvlak en communicatie expliciet in de planning van
de zelfevaluatie op te nemen.

Stap

5
Uitvoeren van de zelfevaluatie
Keuze van een format voor het zelfevaluatierapport
Toon en schrijfstijl

In stap vier is ingegaan op de organisatie van het zelfevaluatieproces. In stap vijf komt het op de uitvoering aan.
Een zelfstudie beschrijft op kritisch-analytische wijze het curriculum en de onderwijsorganisatie van een opleiding. De toon
van een zelfstudie dient positief kritisch te zijn, en het wordt aanbevolen ‘gemopper’ richting instelling en faculteit te voorkomen.
De gehanteerde schrijfstijl moet beknopt, helder en to-the-point
zijn. Een zelfstudie dient overzichtelijk en informerend te zijn,
een analyse te geven en een degelijke kritische reflectie te bevatten. Dit laatste gebeurt vooral in een sterkte-zwakteanalyse.
Er dient in de zelfstudie een balans gevonden te worden tussen vertrouwen uitstralen en voldoende zelfkritisch zijn. Er dient
materiaal aangedragen te worden dat de sterke punten van een
opleiding belicht en tot zijn recht laat komen. Het verdient de
aanbeveling een ‘rode draad’ te gebruiken met daarin het belangrijkste aspect van de opleiding. Cruciaal is ook dat alle beweringen (en met name de mededelingen dat iets goed verloopt)
in de tekst worden onderbouwd, desnoods door een verwijzing
naar een document.
Een opleiding heeft veel vrijheid om toon en schrijfstijl te kiezen
omdat NVAO, VBI en ook de 3 TU’s geen dwingende richtlijnen
hebben geformuleerd. Opleidingen kiezen dan ook vaak verschillende stijlen voor de zelfstudie. Toch hebben sommige opleidingen moeite met het stramien dat QANU voor de zelfstudie
heeft: men beschouwt dat – gecombineerd met de noodzaak tot
grondige onderbouwing – soms als een keurslijf.

Doelgroepen

De visitatiecommissie is de primaire doelgroep van het zelf
evaluatierapport. De visitatiecommissie is meestal niet geïnteresseerd in allerlei details, maar zal als buitenstaander vanuit
het visitatieprotocol naar de zelfevaluatierapportage kijken. Het
panel is gericht op het kunnen geven van een adequaat, onderbouwd oordeel ten opzichte van het accreditatiekader. De NVAO
beoordeelt later weer de werkwijze van de visitatiecommissie
voordat accreditatie wordt toegekend. Omdat de NVAO een
eigen afweging moet kunnen maken, moeten in de rapportage
van de visitatiecommissie alle oordelen worden onderbouwd
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met bewijsmateriaal. Het panel heeft het bewijsmateriaal en de
argumentatie uit de zelfstudie nodig om de eigen oordelen te
kunnen onderbouwen. Om deze reden is het belangrijk relevante aspecten van een goede onderbouwing en bewijsmateriaal
(bijvoorbeeld in de vorm van formeel vastgestelde documenten)
te voorzien.
Sommige opleidingen kiezen er voor om het eigen personeel en
studenten expliciet als secundaire doelgroep van het zelfevaluatierapport te beschouwen. Voor deze groep is het doel vooral
informeren, en niet zozeer overtuigen – zoals bij de commissie
– waardoor de stijl mogelijk wat aanpassing krijgt.
Inhoud

Tip
Bij vernieuwingen in het
onderwijs is een goede
argumentatie van bijzonder
groot belang. Een nieuw
onderwijsconcept of programma waarvan de waarde
voor de opleiding vaststaat, kan voor de externe
beoordelaar een volslagen
nieuw fenomeen zijn.

Bachelor- en masteropleiding herkenbaar
gerapporteerd
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De zelfstudie is een verantwoording van de kwaliteit van de huidige opleiding en van de procedures en processen, die daarbij
horen. Daartoe kan in beperkte mate een korte historische inleiding worden gegeven op de totstandkoming van het huidige
curriculum. Het sleutelwoord is ‘aantoonbaarheid’. Geef aan wat
aantoonbaar is geregeld en beschreven, en ook hoe. Als zaken
informeel of ad hoc geregeld zijn, dan kan het nodig zijn die te
formaliseren en/of te documenteren. Op het moment dat er geen
formele en daarmee verifieerbare wijze van borging is, dient aannemelijk gemaakt te worden dat de bestaande informele structuur effectief is. Het rapport wordt primair geschreven vanuit de
houding ‘we beschrijven dat we op dit moment aan de eisen voldoen en geven daarvoor volledige en overtuigende argumenten
en onderbouwing’. Als bepaalde aspecten niet overtuigend bewezen kunnen worden, is de houding ‘we gaan het vertrouwen
van de commissie wekken door te beschrijven hoe we zaken
(in de toekomst) georganiseerd (zullen) hebben’ op zijn plaats.
Zie ook het pyramide-principe uit stap vier.
Omdat bachelor- en masteropleidingen echt als aparte opleidingen worden beoordeeld, moet in principe voor iedere bachelor- en masteropleiding een aparte zelfstudie worden gemaakt.
Soms wordt er voor gekozen om bachelor en master in één
rapport te beschrijven. Dit kan op verschillende manieren. Zo
heeft bij de commissie van de Werktuigbouwkunde-visitatie zelf
gevraagd om de zelfstudies voor de bachelor- en die voor de
aansluitende masteropleiding te combineren. Zij hebben daarbij
gekozen voor een opzet waarbij per facet eerst de bachelor en

Tip
Stem de manier waarop
bachelor en master beschreven worden af met
andere opleidingen in het
cluster.

Opbouw

dan de master behandeld wordt. Dit was tot tevredenheid van
de commissie. Een andere mogelijkheid is om per ‘onderwerp’
eerst alle facetten voor de bachelor en daarna voor de master
te beschrijven. In alle gevallen moet de leesbaarheid voor de
visitatiecommissie in het oog worden gehouden.
Bij de TU/e is de overwegende tendens om de bachelor en
masters in een gecombineerd document te beschrijven (mits
beoordeeld door dezelfde commissie) met een algemeen deel
(geldend voor alle opleidingen) en specifieke delen voor de verschillende opleidingen.
Een andere situatie is wanneer twee, nauw verwante, masteropleidingen, in één zelfstudie worden beschreven. Een dergelijke gecombineerde zelfstudie kan overigens juist vragen oproepen over
de reden waarom de twee masters twee zelfstandige masters zijn.
In feite kan ieder van de 21 facetten uit het QANU-kader via dezelfde systematiek beschreven worden. Hierbij dient er op gelet
te worden dat elk toetspunt van een facet behandeld en goed
beargumenteerd wordt. Dit voorkomt het opnemen van niet-relevante informatie en zorgt dat de informatie op dezelfde wijze
gepresenteerd wordt, waardoor de rapportage toegankelijker is
voor de visitatiecommissie.
Winst kan worden geboekt doordat bij een aantal onderwerpen
één tekst kan worden gemaakt die geldt voor verschillende opleidingen. Deze gebundelde aanpak is hiervoor al even aangestipt
en is beschreven op bladzijde 39 van het QANU-kader - ‘Opleiding als object van beoordeling’ . Deze aanpak op ‘hoger aggregatieniveau’ kan gelden voor de onderwerpen Personeelsbeleid,
Voorzieningen en Interne Kwaliteitszorg. Ook kan deze aanpak
bij andere onderwerpen of facetten gebruikt worden, wanneer
beleid op dat hogere niveau bepalend is voor de kwaliteit van
de opleiding. De gekozen ‘bundeling’ moet worden toegelicht in
hoofdstuk drie van het zelfstudierapport (hoofdstuknummering
van QANU) - ‘Een schets van de organisatorische plaats van de
opleiding binnen de instelling’.
QANU heeft met de NVAO afspraken gemaakt over het hanteren
van hogere aggregatieniveaus. Onderwerpen en facetten kunnen op een hoger aggregatieniveau dan dat van de opleiding beoordeeld worden, zolang maar voldoende zicht wordt geboden
op de kwaliteit van de afzonderlijke opleidingen. Deze aanpak is
gebruikt in de recente Letterenvisitaties. Op deze manier is het
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Tip
Bekijk welke NVAOonderwerpen op facultair
niveau worden geregeld
en dus op facultair
niveau kunnen worden
beschreven. Dit scheelt
voor de opleidingen en
de visitatiecommissie
tijd. Zorg er wel voor dat
in elke zelfstudie helder
is wat facultair is en wat
opleidingsgebonden en
beperk verwijzingen, maar
herhaal.

Taal

mogelijk winst te boeken bij het opstellen van de zelfstudies en
bij het uitvoeren van de beoordelingen. De keuze van het juiste
niveau voor elk van de onderwerpen en facetten uit het beoordelingskader hangt af van het antwoord op de vragen:
•	Op welk niveau het beleid inzake dit onderwerp of facet is
georganiseerd;
•	Of op een lager aggregatieniveau relevante informatie beschikbaar is voor beoordeling en onderbouwing;
•	Wat de mate van samenhang is tussen de ongedeelde opleiding
en de daaruit voortgekomen bachelor- en masteropleidingen.
Een beoordeling op hoger aggregatieniveau kent twee bezoeken: een eerste, kort bezoek om de op hoger aggregatieniveau
beschreven zaken te beoordelen; en een tweede waarin de
opleiding centraal staat. Overigens heeft de aanpak-op-hogeraggregatieniveau naast voordelen ook mogelijke nadelen. Eén
daarvan is dat de visitatiecommissie altijd verantwoordelijk blijft
voor de integrale beoordeling van de opleiding, waardoor een
risico op herhaling van het werk uit het eerste bezoek bestaat.
De zelfstudies voor de bacheloropleidingen worden opgesteld in
de Nederlandse taal, tenzij de (internationale) samenstelling van
de visitatiecommissie vraagt om een zelfstudie in het Engels.
Dit laatste gebeurt in overleg met QANU. Aangezien veel master
opleidingen in het Engels worden aangeboden ligt het voor de
hand om de zelfstudies van deze opleidingen (ook) in het Engels
op te stellen. Dit is echter niet verplicht bij de TU/e en de UT en
het gebeurt ook niet altijd. Bij de TUD is het wel verplicht om de
zelfstudie van de master in het Engels te schrijven.

Do’s
Zorg voor volledigheid.
Zorg voor een overtuigende argumentatie en onderbouwing.
Wees kritisch, maar straal wel vertrouwen uit.
Zorg voor een kristalhelder onderscheid tussen bachelor- en masteropleidingzelfstudie.
Zorg voor een compacte tekst (als richtlijn: niet meer dan 50 pagina’s A4 per opleiding,
exclusief bijlagen.
Houd de beschrijving van de korte historische inleiding en de totstandkoming van het huidige curriculum
beknopt.
Kruip bij het schrijven voortdurend in de huid van de lezers (de visitatiecommissieleden).
Stel jezelf vragen als:
• Wat zou die zich afvragen als zij dit lezen?
• Waarom zouden zij dit moeten geloven?
• Wat zou ik zelf denken als ik dit las over een andere opleiding?
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Stap

6
Organiseren van een proefvisitatie
Binnen de 3TU’s zijn goede ervaringen met het houden van een
proefvisitatie als onderdeel van het zelfevaluatieproces. Door
proefvisitatie kan op een efficiënte manier belangrijke informatie
boven water komen. Bovendien is het een goede manier om de
opleiding voor te bereiden op het echte werk: de beoordeling
door het visitatiepanel. Daarnaast kan de proefvisitatie gebruikt
worden als check op het realiseren van verbeterpunten. Een
proefvisitatie kan dus in het 21-stapsproces op verschillende
plaatsen aan de orde komen.
Er zijn twee logische momenten om een proefvisitatie te orga
niseren: voordat de definitieve versie van het zelfevaluatierapport wordt vastgesteld of kort (bijvoorbeeld twee weken) voordat de echte visitatie plaatsvindt. De keuze voor een van deze
opties hangt af van het primaire doel van de proefvisitatie.
Moment

Doel

Type A

• Aanvullen van nog ontbrekende informatie in de rapportage van de zelfevaluatie.

Vóór definitieve

• Identificeren en prioriteren van nodige reparatieacties voordat visitatie plaats-

versie zelfevaluatierapport

vindt.
• Informeren van medewerkers, studenten en soms vertegenwoordigers uit het beroepsveld over de uitvoering van de zelfevaluatie en uitkomsten van de sterktezwakte-analyse.
• Checken of de voorgenomen verbeteracties daadwerkelijk uitgevoerd zijn.

Type B
Kort vóór echte
visitatie

• Bewustmaken van medewerkers en studenten van hun rol tijdens de echte visitatie.
• De formele wettelijke en professionele rollen en informatie weer scherp op het
netvlies krijgen.
• Alle betrokkenen weer even op de formele interne rolverdeling wijzen.
• Duidelijk krijgen hoe een visitatiebezoek verloopt, bijvoorbeeld: welke vraag
door welke functie/functionaris beantwoord dient te worden, welke gesprekstijl
meestal wordt gebruikt en het belang van (de-)briefing.
• De faculteit leert van de proefvisitatie: dat betekent enerzijds dat de deelnemers
aan de gesprekken de sterke punten rond onderwijs met trots presenteren en
anderzijds dat zij de knelpunten op een constructieve, open, kritische (maar niet
naïeve) manier bloot leggen en bespreken.
• Het versterken van het saamhorigheidsgevoel: ‘wij met z’n allen zorgen ervoor
dat we een op een goede constructieve manier antwoord geven op vragen vanuit
de visitatiecommissie.’
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Tips
• Ter voorbereiding van
een proefvisitatie: een

Omdat in de praktijk een proefvisitatie korter duurt dan een
reguliere visitatie, wordt vaak een keuze gemaakt voor de onderwerpen die de proefvisitatiecommissie aan de orde zal stellen.
Meestal kiest de commissie de onderwerpen die ingewikkeld
liggen of die relatief zwak zijn.

lijstje rondsturen met
voorbeeldvragen aan alle
deelnemers en uitleg van

Suggesties voor de onderwerpkeuze voor een
proefvisitatie

hoe de dag gaat verlopen

Ervaring binnen de 3 TU’s leert dat een aantal onderwerpen bijzonder

zodat ze een beeld

geschikt is voor de proefvisitatie:

krijgen van wat er ver-

• Relatie met de beroepspraktijk;

wacht wordt. (Zie kader

• Benchmark;

‘Handreiking proefvisita-

• Rendementen;

tiecommissie’).

• Didactisch concept;

• Bij het houden van een

• Toetsbeleid;

proefvisitatie: maak

• Interne kwaliteitszorg;

van de expertise en de

• Sterke en zwakke punten.

gelegenheid gebruik om
iedere sessie goed na te
bespreken en feedback
te geven, niet alleen op
inhoud maar ook op
houding en lichaamstaal.
• Zorg dat het niet tot een
‘training: hoe antwoord
ik de visitatiecommissie’
verwordt.
• Het is ook leerzaam om

De samenstelling van de proefvisitatiecommissie is ook afhankelijk van het doel en de vragen die de faculteit of opleiding voor
ogen heeft. De praktijk leert bij de TU Delft dat bij een proefvisitatie vóór het opstellen van de definitieve zelfstudie ook collega’s
van buiten de universiteit zitting nemen in de commissie, terwijl
bij een proefvisitatie vlak voor het echte bezoek de commissie
slechts uit TUD-leden bestaat. Bij de TU/e is deze scheiding niet
zo duidelijk. Ook voor een proefvisitatie vlak voor het bezoek
van de commissie worden daar personen van buiten gevraagd.

groepen docenten en
studenten visitatiecommissie te laten ‘spelen’.
Dat is een derde model,
naast de typen A en B
zoals hiervoor genoemd;
het wordt vooral gebruikt
om de groepsbinding
binnen een opleiding te
bevorderen.
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Handreiking proefvisitatiecommissie
Als proefvisitatiecommissie dient u onder meer aandacht te besteden aan de volgende punten:
•	Hoe en door wie wordt de rapportage verzorgd? Onder andere: gezamenlijk of separaat rapporteren, handgeschreven
of met PC, anoniem of met naam, gebruik van format(s);
•	Wanneer zal de rapportage beschikbaar zijn?
•	Uitgangspunt, anders dan officiële visitatie: geen hoor- en wederhoor over het rapport van de proefvisitatie;
•	Wat is de rol van de voorzitter? Tijdbewaking, zeer korte inleiding gesprekken, afronding, ….;

•	Hoe is de rolverdeling van de commissie? Elk lid bij elk gesprek aanwezig? Welke vragen worden door wie aan welk panel gesteld?
•	Wat is de rol van de secretaris? (Uitgangspunten: verantwoordelijk voor verslaggeving, communicatie met opleiding, aanwezig bij alle – gemeenschappelijke – gesprekken);
•	Hoe verloopt de oordeelsvorming?
•	Hoe wordt een realistische en waardevolle selectie gemaakt
uit de diverse aspecten die in de zelfevaluatierapporten beschreven zijn?
•	Welke stukken wil de commissie inzien? Er zijn lijsten in de
zelfevaluatierapporten aanwezig. Studiegids en de Onderwijs- en Examenregelingen zijn meestal niet aan de proef
visitatiecommissie toegezonden, maar uiteraard wel vooraf
opvraagbaar en ook ter plaatse ter inzage;
•	Verplaats u, als proefvisitatiecommissielid, in (het domein van)
de opleiding; hiermee kunt u voorkómen dat u “stokpaardjes
berijdt”;
•	U kent de opleiding en de studenten en docenten niet. Neem
de rol van een kritische buitenstaander aan, spreek panelleden
formeel met “u” aan, probeer goed te luisteren naar de antwoorden en blijf kritisch;
•	Een visitatie is primair een éénzijdig gesprek waarin de (proef)
visitatiecommissie “fact finding” verricht. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling in debat te gaan met de panelleden – behalve wanneer u aanbevelingen doet;
•	Neem geen genoegen met vage antwoorden en vraag, waar
relevant, dóór, zodat u, als proefvisitatiecommissielid, kunt
bepalen of zaken in een zelfevaluatierapport te rooskleurig of
incompleet zijn voorgesteld;
•	Gebruik in volgende gesprekken waar van toepassing informatie die u in vorige gesprekken hebt verkregen;
•	Stel eventueel één open vraag die alle panelleden moeten beantwoorden, bijvoorbeeld over sterke en zwakke punten van
de opleiding;
•	Verdeel de vragen over de commissieleden.
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Voorbeeld – Opdracht voor proefvisitatiecommissie van een “Type A”-proefvisitatie van de TU
Delft:
Doel 1: Geef als proefvisitatiecommissie een oordeel over
de accreditatiewaardigheid van de opleiding aan de
hand van het QANU-kader.
Opmerking: Het gaat om een lichte “toets”. Het doel is
inzicht te krijgen of met voortzetting van het
huidige beleid accreditatie kan worden verworven. Dit betekent dus dat op alle hoofdonderwerpen een voldoende moet worden
gescoord.
Deelvragen hierbij zijn:
•	Is de opleiding op de goede weg?
•	Wat zijn de in het oog springende zwakke punten?
•	Waar moet de opleiding de komende tijd onze prioriteiten stellen?
•	Wat is de kwaliteit van de concept-zelfstudie van de
opleiding?
•	Wat zijn de sterke punten van de opleiding?
•	Welke adviezen kan de commissie verder geven?

Doel 2: Controleer of de opleiding in staat is om ten opzichte van de vorige visitatie significante verbeteringen
op de gevraagde punten te melden.
Deelvragen hierbij zijn:
•	Op welke punten heeft de opleiding vooruitgang voldoende?
•	Op welke punten is dit (nog) niet het geval?
•	Wat kan de opleiding hieraan doen?
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Doel 3: Geef feedback op de manier waarop de opleiding
zich tijdens de proefvisitatie presenteert.
Opmerking: Hier wordt dus gevraagd een uitspraak te doen
over het proces van de visitatie. Een aspect
dat van groot belang is omdat de indruk van
de commissie die de opleiding zal visiteren,
voor een belangrijk deel gebaseerd zal zijn op
wat zij ziet en hoort.
Deelvragen hierbij zijn:
•	Zijn de participanten in het proces voldoende open
en kritisch en tegelijkertijd voldoende positief over
de eigen instelling?
•	Lijken de participanten zich voldoende bewust van
het belang van de komende accreditatie?
•	Heeft de commissie adviezen aan de verschillende
geledingen in de organisatie met betrekking tot de
komende accreditatie?
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Parallelle

Stap

7
Verbeteracties die nodig zijn voor
een zelfevaluatierapport dat voldoet
aan de maatstaven
Zoals vermeld in het schema voorin dit rapport, dat hieronder
nog even verkleind is weergegeven, is het belangrijk dat een opleiding tijdig aan eventuele verbeteracties in het kader van de
zelfevaluatie begint. Stap zeven gaat over die verbeteracties.
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Om uiteindelijk accreditatie te verwerven moet een opleiding een
voldoende scoren op zes onderwerpen. Het is niet ondenkbaar
dat een opleiding bij de start van het zelfevaluatieproces nog niet
aan alle eisen voldoet. Het is van belang om deze knelpunten tijdig in kaart te brengen, bijvoorbeeld door een quickscan (stap
drie) aan het begin van het proces, zodat het verbetertraject al
vóór het inleveren van het zelfevaluatierapport of de komst van
de visitatiecommissie in gang wordt gezet. Daarbij is het van
belang onderwerpen te identificeren die voor accreditatie extra
kwetsbaar zijn en dus extra aandacht nodig hebben in de zelf
evaluatie, zoals het beschrijven van een kwaliteitszorgsysteem,
onderbouwing van ingrijpende onderwijsvernieuwingen, visie en
implementatie van personeelsbeleid, toetsbeleid en dergelijke.
Vaak zal een verzameling verbeteracties nodig blijken. In dat geval is het nog meer zaak dat de opleiding het management van
het totale ‘portfolio’ aan activiteiten goed beheert.
Verbeteracties die al tijdens het zelfevaluatieproces tot verbetering hebben geleid, kunnen integraal worden opgenomen in de
zelfstudie. Andere verbeteracties zijn mogelijk nog minder ver
gevorderd. Ook die verbeteracties horen in de zelfstudie thuis,
meestal bij de paragrafen over sterke en zwakke punten.
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Stap

8
Beoordeling en vaststelling van het
zelfevaluatierapport
Beoordeling van
concept-zelfstudies

De 3 TU’s hanteren verschillende regels voor de formele interne
beoordeling van ZER’s. Ook de beoordeling van de conceptzelfstudies kan op verschillende manieren aangepakt worden.

Regels voor (formele) interne beoordeling bij de 3 TU’s
TU Delft
Bij de TU Delft is door de opleidingsdirecteuren afgesproken dat ze een conceptversie van de zelfstudie van hun opleiding(en) laten beoordelen door een collega-opleidingsdirecteur. Ook wordt de
zelfstudie van commentaar voorzien door een beleidsmedewerker van de centrale dienst. Terwijl de
collega-opleidingsdirecteur meer geneigd is te kijken naar de opbouw en uitwerking van zaken als
eindtermen en doelstellingen van de opleiding, en het curriculum zelf, blijkt de centrale beleidsmedewerker zich te concentreren op onderwerpen als kwaliteitszorg, studiebegeleiding en het hoofdstuk resultaten. Binnen de TU Delft wordt deze combinatie als waardevol ervaren.
TU Eindhoven
Bij de TU/e bestaat geen verplichting tot het laten beoordelen van zelfstudies. De praktijk is dat
naast de facultaire gremia tenminste een collega-opleidingsdirecteur en een beleidsmedewerker
van het CvB dan wel een K&A-medewerker om commentaar gevraagd worden.
Universiteit Twente
De UT kent geen verplichte beoordeling van zelfstudies door of namens het CvB, maar in de
praktijk worden concept-ZER’s vaak door opleidingen aan ITBE aangeboden voor commentaar. In
bijlage vijf is een voorbeeld van een feedbackformulier en checklist voor de concept-zelfstudie te
vinden. Twentse zelfstudies worden altijd in concept ter advisering voorgelegd aan de opleidingscommissie en soms aan de faculteitsraad. De decaan besluit op basis van het advies tot autorisatie
van de zelfstudie.

De versie van de zelfstudie die voor commentaar wordt voorgelegd moet voldoende uitgewerkt zijn. Aan de andere kant moet
er nog tijd en ruimte zijn om eventuele opmerkingen te verwer
ken. Daarom verdient het de voorkeur om dezelfde versie die
naar de interne medezeggenschapsorganen en opleidingscommissie gaat, te sturen voor commentaar. Op deze wijze kunnen
alle opmerkingen in één keer worden verwerkt.
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Stap

9
Toezending van het zelfevaluatie
rapport aan de VBI (QANU)
Inleveren van het
zelfevaluatierapport

De universiteit zorgt ervoor dat QANU uiterlijk op de afgesproken datum het zelfevaluatierapport in tienvoud ontvangt. In de
praktijk kan die handeling ook bij de opleiding liggen. Niet tijdig
inleveren kan het beoordelingsproces vertragen. Het zelfevaluatierapport wordt niet alleen in tienvoud gedrukt op papier aangeleverd maar ook vaak digitaal op CD-ROM. Steeds meer worden
de bijlagen alleen maar op CD-ROM aangeleverd. Soms kan in
overleg met QANU het gedrukte exemplaar van het ZER enige
weken later worden nagezonden, als op de uiterlijke datum al
een pdf-versie aan QANU ter beschikking is gesteld.
In verband met tijdgebrek – door het ‘stuwmeer’ van visitaties
- controleert QANU op dit moment niet of de gegevens volledig
zijn. Ontbrekende informatie wordt daardoor vaak op een later
tijdstip ontdekt, wat kan leiden tot aanvullende vragen aan de
opleiding.

Behandeling van het
rapport

Het zelfevaluatierapport wordt door QANU behandeld als een
vertrouwelijk document dat alleen door de commissie gebruikt
wordt bij het beoordelen van de opleiding. De QANU stelt het
zelfevaluatierapport niet ter beschikking aan de NVAO. De NVAO
kan in een latere stap wel aan de opleiding aanvullende informatie vragen, maar vraagt niet het zelfevaluatierapport op.

Privacy afstudeeropdrachten
Veelal leveren UT-opleidingen de vereiste lijst met afstudeeropdrachten, met daarin namen en eindcijfers, niet integraal in het ZER aan in verband met privacy-redenen. Deze lijst wordt dan separaat
naar de secretaris van QANU gezonden.
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Parallelle

Stap

10
Voorbereiden van het
DomeinSpecifiek Referentie-Kader
Zoals vermeld in het schema voorin dit rapport, dat hieronder
nog even verkleind is weergegeven, is het belangrijk dat een
opleiding tijdig aan de ontwikkeling van een DomeinSpecifiek
ReferentieKader (DSRK) begint. Stap tien gaat hier op in.
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Doel DSRK

De kaders van NVAO en VBI’s zijn algemeen van aard, zodat het
hele palet aan WO- en (HBO-)opleidingen kan worden bediend.
De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van
een specifieker kader voor de te beoordelen opleiding(en). Dit
DSRK wordt dan ook vastgesteld door de visitatiecommissie.
Opleiding(en) wordt aangeraden zelf een voorstel te maken voor
een DSRK. In een cluster-aanpak betekent dit de betrokkenheid
van alle betreffende opleidingen. (Gezamenlijk) opstellen van
een voorstel voor een DSRK is om twee redenen nuttig voor
opleiding(en): (1) er kan een sturende werking vanuit gaan richting de commissie, en (2) indien het voorstel-DSRK tijdig beschikbaar is, kan het tot input dienen voor het ZER (onderwerp
1, Doelstellingen en eindtermen). Een DSRK geeft de criteria
waaraan opleidingen in een bepaald domein dienen te voldoen,
en is dus een nadere invulling en aanvulling voor de algemene
criteria voor accreditatie.

Het DSRK bestaat uit
drie onderdelen:

•	Specificatie van wat van de afgestudeerde in het betreffende domein mag worden verwacht. Daarbij worden niveau
(bachelor, master) en oriëntatie (WO, HBO) gespecificeerd;
•	Eisen aan de kennisdomeinen en vaardigheden die in het curriculum aan de orde moeten komen.
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Tips
•	Aansluiting beroepspraktijk

•	Een beknopte argumentatie waarin uiteengezet wordt hoe
(1) en (2) zijn afgeleid uit eisen van vakgenoten en afnemend
veld.
Internationale benchmarking is een belangrijk onderdeel van het
DSRK-proces.

Vaak is het lastig om aan
te tonen dat voldaan
wordt aan de eisen van
het beroepenveld. Dit
kan opgelost worden
door een praktijkraad
of beroepenveldcommissie in het leven te
roepen. Als hier voor de
totstandkoming van het
zelfevaluatierapport te
weinig tijd voor is, kan
het DSRK voorgelegd
worden aan mensen uit
het praktijkveld.
•	Kleine opleiding (of
bezemvisitatie)
Voor kleine opleidingen
(of bezemvisitatie) is het
soms lastig materiaal
voor een goed referentiekader te vinden. Als
er geen vergelijkbare
opleidingen zijn dan kan
gebenchmarkt worden
met aanpalende opleidingen. Zo wordt de
opleiding luchtvaart- en
ruimtevaarttechniek van
TUD gebenchmarkt met
werktuigbouwkunde,
de opleiding waaruit zij
jaren geleden ontstaan
is, en met de opleiding
materiaalkunde.
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Opstellen DSRK
Bij het opstellen van een DSRK kunnen de opleidingen zelf nauw
betrokken zijn. Overleg over het DSRK vindt dikwijls plaats in het
Discipline Overleg Orgaan of de VSNU-Kamer. Is er geen DOO of
Kamer (meer) dan dienen de opleidingen zelf het initiatief te nemen. In feite wordt een opleiding beoordeeld op zelf aangereikte
beoordelingscriteria. Daarom is het van belang dat opleidingen
tijdig en in overleg met elkaar starten met het opstellen van een
DSRK. QANU is bereid ondersteuning te bieden. De visitatiecommissie stelt het DSRK vast en gebruikt het als aanvullend
eisenpakket. QANU zal het referentiekader in overleg met de
voorzitter van de visitatiecommissie toetsen bij (inter)nationale
vakgenoten.

Parallelle

Stap

11
Voorbereiden van een voorstel voor
de commissie-samenstelling voor de
visitatie
Zoals vermeld in het schema voorin dit rapport, dat hieronder
nog even verkleind is weergegeven, is het belangrijk dat een
opleiding tijdig bijdraagt aan de voordracht voor de visitatie
commissie. Dat is het onderwerp van stap 11.
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Eindverantwoordelijke

De feitelijke beoordeling van de opleiding wordt uitgevoerd door
een beoordelingscommissie, die meestal visitatiecommissie
wordt genoemd. De VBI, in 3TU-verband dus vooral QANU, stelt
deze commissie samen. QANU is verantwoordelijk voor het bewaken van het profiel, de samenstelling en de onafhankelijkheid
van de beoordelingscommissies.

Inbreng

QANU vraagt de betrokken opleiding en eventueel het desbetreffende Disciplineoverlegorgaan (DOO) om een potentiële
voorzitter en andere commissieleden voor te dragen. QANU onderzoekt welke (kandidaat-)leden in aanmerking komen voor de
commissie. Voor het opstellen van een groslijst van kandidaten
kan QANU eventueel gebruik maken van de expertise van zusterorganisaties in binnen- en buitenland. Ook kunnen de DOO’s
van de VSNU of sleutelfiguren uit het domein worden geconsulteerd. Van iedere voorgedragen kandidaat wordt een curriculum
vitae en een verklaring dat de kandidaat geen binding heeft met
de te beoordelen opleiding(en) naar QANU gestuurd. Aan de
hand van de groslijst en de gewogen rangschikking die volgt uit
de consultaties, selecteert QANU een kandidaat-voorzitter en
benadert deze. De voorzitter wordt door QANU nauw betrokken
bij de verdere samenstelling van de commissie. QANU legt de
namen van de voorzitter en de leden van de commissie voor
aan het betreffende DOO van de VSNU en aan de betrokken
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faculteitsbesturen, met de vraag of er zwaarwegende en beargumenteerde bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van één
of meer leden. Alleen wanneer er gegronde bezwaren bestaan,
heroverweegt QANU de samenstelling van de commissie. Het
QANU-Bestuur stelt commissies uiteindelijk vast.
Opleidingen kunnen zelf het initiatief nemen tot het voordragen
van kandidaatleden voor de commissie. Het voordeel is dat de
opleiding daarmee kan sturen.
De visitatiecommissie bestaat doorgaans uit vier tot zes leden
waaronder een voorzitter, een secretaris, een onderwijskundige, een student en enkele experts uit het domein van de opleiding. Het samenstellen van een visitatiecommissie blijkt een
tijdrovende stap in het visitatieproces te zijn. Een stap die, gelet
op de strakke accreditatietermijnen, soms te veel tijd in beslag
neemt. Daardoor doen opleidingen er goed aan om ongeveer
een half jaar voor het inleveren van de zelfstudie al een groslijst met namen aan QANU te sturen. Ook verdient het aanbeveling om daarin meerdere personen te noemen, omdat blijkt
dat niet iedereen kan of wil deelnemen aan een visitatiecommissie. De nadrukkelijke eis van de NVAO dat de leden van de
visitatiecommissie onafhankelijk moeten zijn, is bij kleinere,
uniekere opleidingen soms een handicap omdat daar het aantal
domeindeskundigen relatief klein is. Een oplossing daarvoor is
om kandidaten uit het buitenland voor te stellen. Vaak worden
Vlaamse kandidaten gezocht, wat voor de hand ligt door de taal
en doordat de NVAO een Nederlands-Vlaamse organisatie is.
Doordat in 2006 zeer veel visitaties moeten worden georganiseerd, blijkt QANU moeite te hebben met het vinden van onderwijskundigen die bereid zijn deel te nemen aan een visitatie
commissie. Opleidingen worden daarom uitdrukkelijk verzocht
om mogelijke onderwijskundigen voor te dragen.
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Parallelle

Stap

12
Internationale co-accreditatie
Ook stap 12 is een parallelle stap, zoals vermeld in het schema
voorin dit rapport, dat hieronder nog even verkleind is weergegeven. Eventuele internationale co-accreditatie vergt gedegen
voorbereiding.
7
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Zelfevaluatie- en visitatieproces
Visitatie- en accreditatieproces

Voor de bekostigde 3TU-opleidingen is het verplicht om zich te
laten accrediteren door NVAO. Accreditatie door uitsluitend de
NVAO is voor een opleiding met internationale aspiraties echter
wat beperkt. Zo is deze accreditatieorganisatie erg onbekend
in het buitenland. Bovendien toetst deze organisatie met name
op basiskwaliteit. Bij het streven naar internationaal toonaangevende opleidingen ligt het voor de hand om ook te streven
naar internationale erkenning. Hierbij is het nastrevenswaardig
dat een of twee leden van een internationale erkenningorganisatie toegevoegd worden aan de bestaande QANU-commissie.
Toonaangevende voorbeelden zijn:
• ABET voor ingenieursopleidingen;
• EAPAA voor bestuurskundeopleidingen;
• EQUIS voor MBA’s.
Voor niet-bekostigde, ‘post-initiële’ opleidingen geldt geen Nederlandse wettelijke accreditatie-eis. Maar de druk op universiteiten deze opleidingen te laten accrediteren neemt toe. Zo is in
maart 2006 in VSNU-verband een gedragscode getekend, die
ook de 3 TU’s sterk stimuleert de niet-bekostigde post-initiële
opleidingen te accrediteren.
Co-erkenning door internationale instanties vergt aanzienlijke
aandacht voor de erkenningeisen en –procedures. De NVAO
werkt aan verschillende pilot-projecten zoals met de Franse
Commission de Titre d’Ingenieur (CTI), waaraan individuele
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 pleidingen kunnen meedoen, mits ze bereid zijn hun zelfstuo
dies (ook van de bacheloropleiding) in het Engels aan te leveren.
De eerste Nederlandse opleiding die hiervoor gekozen heeft, is
Werktuigbouwkunde van de TUD. Binnen het bestek van deze
publicatie wordt hieraan geen verdere aandacht besteed. De
K&A-medewerker kan opleidingen nader ondersteunen.
Internationale co-accreditatie bij Bestuurskunde
De opleiding Bestuurskunde van de Universiteit Twente heeft het initiatief genomen om niet alleen
een aanvraag bij de NVAO voor te bereiden, maar ook een internationale erkenning door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) te verkrijgen. De reden hiervoor
is het streven naar internationale kwaliteit en internationale herkenbaarheid van de opleiding. In verband met de administratieve last die de procedure met zich meebrengt, zijn de nationale en internationale accreditatie samengebracht. Huib de Jong, decaan post-ervaring onderwijs: ‘Met QANU
is de praktische afspraak gemaakt dat aan de toch al internationaal en in overeenstemming met de
EAPAA-richtlijnen samengestelde commissie alsnog een specifiek door de EAPAA toegevoegd lid
zou deelnemen. Inhoudelijk was de koppeling haalbaar, omdat de door de EAPAA gebruikte criteria
niet wezenlijk verschillen van de criteria zoals die door de NVAO worden gebruikt. Veel extra tijd en
moeite heeft de accreditatie door de EAPAA dus niet gekost. Dit is overigens niet typisch voor de
bestuurskunde, maar kan van vrijwel iedere min of meer ontwikkelde wetenschappelijke discipline
worden gesteld. De decennialang durende discussies over de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en de ontwikkeling van verschillende naast elkaar bestaande nationale stelsels van kwaliteitsborging heeft immers geleid tot een internationale convergentie van standaarden.’
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Stap

13
Voorbereiden op de visitatie
Een visitatiebezoek kost normaal gesproken anderhalf tot twee
dagen. Om het visitatiebezoek in goede banen te leiden, is een
goede voorbereiding noodzakelijk.
Organisatorische
voorbereiding

De belangrijkste taken bij de operationele voorbereiding zijn het
onderhouden van de interne en externe communicatie, het coördineren van het verzamelen van het materiaal en het coördineren van het maken van afspraken. De beoogde deelnemers van
de kant van de opleiding aan de gesprekken met de commissie – studenten, docenten, staf, alumni, moeten tijdig benaderd
worden. Ook het verzamelen van materiaal kost doorgaans veel
tijd. Met de beoordelende VBI moet een aantal afspraken gemaakt worden. Hierbij valt te denken aan:
• Eventuele aanvullende informatie;
• Het maken van een planning;
• Het maken van een tijdsindeling voor het bezoek;
• Beslissen welke stakeholders worden uitgenodigd bij de gesprekken met de commissie.
In bijlage vijf is een voorbeeldprogramma van een commissie
bezoek te vinden.
Een te visiteren opleiding doet er goed aan zich bekend te ma
ken met de bezoekende commissieleden. Vaak is in de instelling
informatie bekend over de specifieke aandachtspunten en visies
van commissieleden. Ook kan een opleiding eventueel bij een
zojuist gevisiteerde collega-opleiding informeren naar de commissieleden. Voorts is ook (internet-)onderzoek een optie.

Inhoudelijke
voorbereiding panel

De visitatiecommissie toetst haar bevindingen op basis van het
zelfevaluatierapport in gesprekken met mensen die bij de opleiding betrokken zijn. De mate waarin deze betrokkenen voorbereid worden op deze gesprekken is afhankelijk van de tijdsdruk,
de aard van mogelijke knelpunten, de beschikbare middelen en
de traditie en cultuur van een instelling. Zie C 2.4 van het QANUkader.
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Do´s

Don’ts

•W
 eet wie afwezig is en zorg voor vervanging.

• Onderschat de tijd die een grondige voorbe-

•O
 rganiseer een briefing en een debriefing.
•Z
 org voor zaaltjes, naambordjes, consumpties.

• Zet geen uitgebreid sociaal programma in el-

•Z
 org dat de benodigde informatie in de zaaltjes

kaar zonder af te stemmen op de behoefte van

aanwezig is.
• Regel zelf de aanwezigheid van een CvB-lid.
• Regel per instelling goed wie rond een visitatie
wat doet.
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reiding kost.
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de commissie met de voorzitter of secretaris.

Stap

14
Het visitatiebezoek
Tijdens haar bezoek voert de visitatiecommissie gesprekken
met diverse bij de opleiding betrokken groeperingen, namelijk
de opstellers van het zelfevaluatierapport, studenten, leden van
de opleidingscommissie, examencommissie, studiecoördinator
en/of studieadviseur. Indien de commissie het noodzakelijk acht,
kunnen er ook gesprekken met andere groepen plaats vinden
(alumni, promovendi, onderwijsondersteunend personeel). Zie
voor de volgorde en een beknopte inhoud QANU-kader C 2.4.
Uitgangspunten voor
de gesprekken

Voor de gesprekken worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De gesprekken worden zoveel mogelijk door de voltallige commissie gevoerd;
• De samenstelling van de vertegenwoordigingen van de studenten en de docenten wordt bepaald in overleg tussen de commissie en de coördinator van de opleiding. Er wordt gestreefd
naar een zo representatief mogelijke groep gesprekspartners,
die echter niet te groot mag worden;
• De commissie bepaalt wie zij wenst te spreken. Zij noemt daarbij geen namen maar functies. De opleiding heeft dus invloed
op de personen die de commissie te spreken krijgt;
• De gesprekken met vertegenwoordigers van de studenten vinden plaats zonder de aanwezigheid van stafleden of andere
medewerkers;
• De commissie houdt vaak een spreekuur voor studenten, docenten en andere medewerkers van de opleiding. Meestal is
deelname daaraan alleen mogelijk als de personen zich daartoe van tevoren hebben opgegeven. De procedure hiervoor
wordt geregeld in overleg met de secretaris van de visitatiecommissie.
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Do´s

1. Procesgang tijdens de visitatie
Don’ts

• Kom op tijd.

• Binnendruppelen tijdens het gesprek.

• Lees de zelfstudie.

• Onvoorbereid zijn.

• Wees concreet en onderbouw. Verzamel daar-

• Antwoorden in vage bewoordingen.

voor vooraf concrete voorbeelden.
• Wees zelfverzekerd en spreid passie voor het

• In debat gaan met de commissie.
• Te defensief.

vak ten toon.
• Gebruik de eigen situatie alleen als voorbeeld.

• Zeggen `persoonlijk vind ik….`.

• Wijs een gespreksleider per gespreksgroep
aan.

• Elkaar vragend aankijken om te zien wie be-

• Zorg dat de gespreksgroepen op de hoogte

gint.

zijn welke andere gespreksgroepen aan bod
komen.
• Stem af tussen de gespreksgroepen ((de-)briefing).
• Beperk het aantal aanwezigen.
• Selecteer de aanwezigen gericht.
• Gebruik naambordjes en vermeld daarop ook
de functie.

Do´s

2. Pretenties en definities in de zelfstudie
Don’ts

• Ken uw kerndefinities!

• Te veel persoonlijke interpretaties geven aan

• Breng één beeld van bepaalde facetten naar

• Interne discussie demonstreren.

definities of uitgangspunten.
buiten.
• Spreek als vertegenwoordiger van een oplei-

• Redeneren vanuit het eigen vak.

ding.
• Beperk het eigen vakjargon.

• Een stortvloed aan termen en argumenten lan-

• Nuanceer zelf de discussie over wetenschap-

• Te veel ingaan op verschillen binnen de oplei-

ceren.
pelijkheid, opdat zelfvisitatie en werkelijkheid
niet te veel uiteenlopen
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ding.

Do´s

3. Inhoudelijke onderwerpen in de zelfstudie
Don’ts

• Geef een visie op doel en praktijk van de op-

• Je bij voortduring afzetten tegen het verleden.
• Te veel historische verhandelingen.

leiding.
•F
 ormuleer de oplossingsrichting voor het (even-

• Praten in vergezichten.

tuele) rendementsprobleem.
•G
 eef helder de huidige situatie weer, dus
presenteer het nu.

Do´s

4. Positieve en sterke punten
Don’ts

• Blijf trots op / gematig positief ten aanzien van
de eigen faculteit en opleiding.

• Te grote distantie ten opzichte van eigen opleidingen.

•S
 preek met passie.
•H
 oud de realiteit in het oog.

Tip
Praat na afloop even
informeel met de (QANU-)
secretaris. Secretarissen
zijn meestal bereid nog
enige ‘kleuring’ aan het
slotwoord van de com-

De commissievoorzitter presenteert altijd aan het slot van de
tweedaagse beoordeling haar bevindingen. Het is sterk afhankelijk van de visitatiecommissie hoe expliciet zij dat doet. Bij
clustervisitaties presenteert de visitatiecommissies haar bevindingen doorgaans explicieter dan bij opleidingen die relatief laat
in het proces beoordeeld worden, omdat dan meer vergelijking
mogelijk is. Van belang is dat de presentatie altijd slechts een
voorlopig beeld van de bevindingen geeft. Je kunt er geen rechten aan ontleden.

missievoorzitter te geven.
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Stap

15
Commentaar op het concept
beoordelingsrapport
Het visitatieproces bestaat uit vier stappen: het eigen zelfevaluatierapport, het bezoek, een concept-beoordelingsrapport en
een definitief rapport van de visitatiecommissie met daarin de
waardering.
Het checken van het conceptvisitatierapport door de opleiding, de ‘hoor- en wederhoor’ - is een belangrijke stap: in dit
stadium kunnen fouten of ambiguïteiten nog gerepareerd worden. Dit is van groot belang omdat de NVAO geen kennis heeft
van de zelfstudie en daarom des te meer de rapporten van de
VBI uitpluist. Belangrijk checkpunt is: is de argumentatie van de
commissie voor de diverse facetten duidelijk, correct, volledig en
dekt die argumentatie de facetbeoordeling door de commissie.
De hoor- en wederhoorprocedure wordt door opleidingen vaak
kort gevonden. Houd er rekening mee in de planning en schakel
zo nodig de K&A-medewerker in.
Aanbevolen wordt dat de commissie haar verbeterpunten
separaat – in de vorm van een ‘sideletter’ - van het beoordelings
rapport kenbaar maakt om te voorkomen dat de NVAO verbeter
adviezen interpreteert als tekortkomingen.
Sideletter
De 3 TU’s verzoeken QANU standaard de aanbevelingen van de visitatiecommissie in een sideletter te sturen. Door deze scheiding van beoordeling en aanbeveling wordt voorkomen dat de NVAO
adviezen en verbeteringen interpreteert als tekortkomingen.

48

Stappenplan en praktijkvoorbeelden

Stap

16
Ontvangst van het definitieve
visitatierapport en bestuurlijke
behandeling daarvan

Tips
• Bij twijfel over de behandeling van de aanvraag
door NVAO kan een
auditrapport bijgevoegd
worden waarin de opleiding ingaat op zwakke
punten, een ‘eigen
reparatie-actie’.
(Zie Reparatie bij TUD).
• Als het rapport onvoldoende basis biedt
voor accreditatie kan
besloten worden om een
deel te laten hervisiteren
of in zee te gaan met
een andere VBI, mits
daarvoor voldoende

Wanneer het definitieve rapport van de VBI vastligt, beslist het
CvB of de accreditatie daadwerkelijk aangevraagd wordt. Het
CvB bekijkt het rapport en schat de kans, dat opleiding geaccrediteerd wordt, in. Hierbij kan het CvB ondersteund worden door
de centrale onderwijskundige dienst of een beleidsmedewerker
die een advies opstelt, bijvoorbeeld via een document waarin de
plus- en minpunten van het rapport van de VBI en van de opleiding staan. In het verleden is het voorgekomen dat bij bepaalde
facetten veel zwakke en verbeterpunten geformuleerd werden
terwijl het totaaloordeel voldoende was. Het is aan het CvB om
in te schatten in hoeverre voordracht voor accreditatie op basis
van een dergelijk rapport een risico vormt. Wanneer het CvB
geen problemen verwacht, dient hij het rapport in bij NVAO. De
aanvraag bij NVAO moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De K&A-medewerker weet welke dat zijn. De timing van de aanvraag is kritisch: die mag niet later dan 3 maanden (hoewel de
Universiteit Utrecht deze termijn lijkt te betwisten – men gaat
daar uit van een jaar) na publicatie van het visitatierapport zijn,
en moet tenminste één jaar voor het aflopen van de erkenning
door NVAO ontvangen zijn.

tijd is.

Reparatie bij TUD
Indien een CvB vermoedt dat het oordeel van de visitatiecommissie onvoldoende is voor accreditatie
zijn er een paar mogelijkheden. De meest vergaande is een nieuwe visitatie te laten uitvoeren of een
deel van het visitatieprogramma te laten uitvoeren door een andere VBI. Bij de TU Delft is er, bij een
opleiding waarvoor hij een zwak punt was geconstateerd, voor gekozen om een eigen audit op dit punt
uit te voeren. Dit was mogelijk omdat er bijna een jaar verstreken was tussen het verstrekken van de
informatie en het indienen van het beoordelingsrapport bij de NVAO. In de tussentijd had de faculteit allerlei succesvolle acties ondernomen. Deze acties en de eerste resultaten zijn als bijlage bij de aanvraag
voor heraccreditatie gevoegd, en de NVAO heeft de informatie aantoonbaar bij haar besluitvorming
betrokken.
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Stap

17
Indienen van de accreditatieaanvraag
bij NVAO
Rol NVAO

De NVAO beoordeelt of de visitatiecommissie op grond van beschikbare gegevens tot de juiste conclusies is gekomen en valideert, wanneer dat het geval is, het oordeel van de VBI. Op basis
hiervan besluit NVAO al dan niet tot accreditatie over te gaan.
Dat een VBI op de door de NVAO jaarlijks vast te stellen lijst
staat, is geen garantie dat een door die VBI opgesteld rapport
voldoende basis biedt voor accreditatie. De NVAO beoordeelt
ieder VBI-rapport op zijn merites en komt vervolgens tot een
eigenstandig oordeel over de opleiding.

Aanvraag
accreditatie bij NVAO

Zoals bij stap 16 al vermeld dient het CvB één jaar voor het
vervallen van de accreditatie een aanvraag voor hernieuwde
accreditatie in bij de NVAO. De aanvraag bevat een aantal algemene kenmerken van de opleiding waaronder het niveau
(bachelor of master) en de oriëntatie (HBO of WO). De aanvraag
gaat vergezeld van een beoordelingsrapport dat is opgesteld
door een VBI. Van elke opleiding moet het CvB een dergelijk
rapport inleveren.

Gedoogregeling
De aanvraag voor heraccreditatie en het beoordelingsrapport van een VBI moeten voor de meeste
opleidingen uiterlijk 31-12-2006 ingediend zijn bij de NVAO. Omdat ook de NVAO niet alle beoordelingsrapporten tegelijk kan bestuderen, is een gedoogregeling afgesproken tussen NVAO,
QANU en VSNU. Dit houdt in dat de (pro-forma-)aanvraag voor accreditatie weliswaar uiterlijk voor
31-12-2006 binnen moet zijn, maar dat de deadline voor het inleveren van het beoordelingsrapport
uiterlijk 1 juli 2007 is. Op deze wijze kan er bij alle partijen een zekere spreiding plaatsvinden van het
publiceren, lezen en beoordelen van de beoordelingsrapporten. De NVAO vermeldt er wel uitdrukkelijk bij dat het nazenden van een beoordelingsrapport op eigen risico van de universiteit is. Dat
betekent bijvoorbeeld dat er bij geconstateerde problemen minder tijd voor een herstelactie is. De
regeling is dus alleen geschikt is voor opleidingen waarbij redelijkerwijs geen negatief NVAO-besluit
wordt verwacht.
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Aanlevering
aanvraag

Het CvB, en niet de opleiding, dient de aanvraag voor accreditatie in. Deze aanvraag, bestaande uit het VBI-rapport, dat niet
ouder mag zijn dan drie maanden, en eventuele aanvullende
informatie, dient in vijfvoud per post naar de NVAO te worden
gestuurd. Daarnaast dient het rapport digitaal verstuurd te worden. Dit moet via de website van de NVAO. De aanbiedingsbrief
van de aanvraag moet ondertekend zijn door het bevoegde gezag van de instelling. De aanvraag dient in principe vergezeld te
zijn van het bewijs van betaling. De UT en de TU/e laten echter
meestal een rekening sturen.
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Stap

18
Voornemen tot Besluit
Afronding
accreditatiebesluit

De afronding van het accreditatiebesluit start met het bericht van
de NVAO over het al dan niet positieve oordeel van deze organisatie over de opleiding. Deze bevinding - het ‘Voornemen tot
Besluit (VtB)’ - onderbouwt de NVAO met een eigen rapportage.
Het instellingsbestuur krijgt de gelegenheid om, voor de definitieve vaststelling, zijn zienswijze over dit rapport naar voren te
brengen. Wanneer de bevindingen positief zijn, is het van groot
belang de formulering van het besluit goed te bekijken. Dat belang wordt duidelijk wanneer men zich beseft dat de NVAO-besluiten integraal op het internet worden gepubliceerd, en daarmee voor de derden ter inzage zijn. In het verleden is hiermee
een probleem geweest, dat overigens op informele wijze goed is
opgelost. Deze taak ligt bij de opleidingsdirecteur in overleg met
decaan en CvB. De K&A-medewerker zorgt hierbij voor ondersteuning. Bij een negatief oordeel wordt naar bevind van zaken
gehandeld onder regie en verantwoordelijkheid van het CvB.

Bezwaar maken

Het maken van bezwaar tegen een beoordeling van NVAO gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift door een belanghebbende bij de NVAO. Het bezwaar wordt behandeld door
een externe commissie die de NVAO adviseert. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. In het
kader van de behandeling van het bezwaar vindt meestal een
hoorzitting plaats. De NVAO beslist binnen veertien weken na
ontvangst van het bezwaarschrift. Na het besluit van de NVAO
op het bezwaarschrift kan de instelling tegen deze beslissing in
beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. De afdeling

Informeel bezwaar aantekenen
Bij de TU Delft was de NVAO in haar Voornemen tot - een positief - Besluit voor de master-opleiding Management of Technology vergeten te vermelden dat het besluit ook betrekking had op de
deeltijdopleiding. Het voornemen tot besluit had slechts betrekking op de voltijdse opleiding. Deze
omissie is per e-mail door de K&A-medewerker bij de betreffende behandelaar van het dossier bij
de NVAO gemeld. De NVAO gaf desgevraagd expliciet aan dat een formele brief van het CvB om
bezwaar aan te tekenen in deze kwestie niet nodig was en alleen maar tot vertraging zou leiden. En
inderdaad werd in het definitieve besluit zowel de voltijdse als deeltijdse masteropleiding vermeld.
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bestuursrechtspraak van de Raad van State doet in beginsel zes
weken na de zitting uitspraak, met een maximale verlenging van
zes weken. Hangende deze procedure kan aan de voorzitter van
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden
verzocht om een voorlopige voorziening te treffen wanneer, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist.
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Stap

19
Follow-up n.a.v. accreditatiebesluit
NVAO publiceert de besluiten integraal op zijn website (www.
nvao.net). Nadat NVAO het accreditatiebesluit formeel gecommuniceerd heeft, kan een opleiding of instelling publiciteit verzorgen. Dit is een beter moment dan na het beschikbaar komen
van het beoordelingsrapport (door de VBI), omdat pas op dit
moment een formeel besluit beschikbaar is. Gebruik het logo
pas na het positieve accreditatiebesluit.
NVAO-logo
NVAO staat het gebruik van zijn logo toe in publicitaire uitingen van
een geaccrediteerde opleiding. U kunt het logo bestellen via emailadres info@nvao.net onder vermelding van ‘bestelling goedgekeurd
door de NVAO-logo’. U ontvangt dan via e-mail het logo in eps-, gif-,
jpg- en tif-vorm.2

2  bron: NVAO nieuwsbrief oktober 2005
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20
Continueren van kwaliteitszorg en
–verbetering
Continueren van de kwaliteitszorg en -verbetering is één van
de belangrijkste uitgangspunten en gehoopte resultaten van
het accreditatiestelsel. In het bestek van dit boekje wordt er
slechts oppervlakkig op ingegaan, omdat de nadruk ligt op de
stappen vóór stap 20. Het wordt hier aangestipt om twee redenen: (i) er bestaat een risico dat opleidingen na de visitatie op
het punt van kwaliteitszorg en –verbetering gaan ‘uitrusten’ van
de grote inspanningen en (ii) het zelfevaluatieproces levert veel
aanknopingspunten voor continuering van de inspanning voor
kwaliteit(szorg) op.
Het zelfevaluatieproces levert een goed inzicht in de sterke en
zwakke punten van een opleiding en in de mogelijke verbeteracties. De beoordeling van de commissie voegt daar enkele
accenten toe. Met deze bruikbare informatie kan een opleiding
een grote slag maken op het gebied van kwaliteitsverbetering.
Met behulp van de Demingcirkel, die het belang van de cyclische
fases ‘plan’, ‘do’, ‘check’ en ‘act’ benadrukt, kan het kwaliteits
niveau van de opleiding systematisch verhoogd worden. De 3
TU’s hebben elk eigen aanpakken voor het structureel verbeteren
van kwaliteit(szorg) en ondersteunen elk de opleidingen daarbij.
Tijdens een volgende visitatieprocedure wordt gekeken of de
voorgenomen en aanbevolen verbeteracties daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
Kwaliteitsverbetering m.b.v. Demingcirkel

Kwaliteit

Stap

Act

Plan

Check

Do

assurance

Tijd
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Bijlage

1
Termen en definities
ABET:
Accreditation Board for Engineering and Technology
CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
CvB:
College van Bestuur
DOO:
Discipline Overleg Orgaan (DOO) dan wel Kamer
EAPAA: 	European Association for Public Administration
Accreditation
ECTS:
European Credit Transfer System
EQUIS: European Quality Improvement System
K&A:
Kwaliteitszorg en accreditatie
KUO:
Kengetallen Universitair Onderwijs
MBA:
Master of Business Administration
NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OER:
Onderwijs en Examen Reglement
QANU: Quality Assurance Netherlands Universities
TUD:
Technische Universiteit Delft
TU/e:
Technische Universiteit Eindhoven
UT:
Universiteit Twente
VBI:
Visiterende en beoordelende instantie
VSNU: Vereniging van Universiteiten
WHW:	Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek
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Bijlage

2
Processtappen en tijdsplan (TU/e)
Processtappen

Tijdspad

1. Bepalen tijdspad uitvoeren zelfevaluatie en uitvoeren externe

•B
 ij de start van de uit-

beoordeling door de QANU

voering van zelfevalu-

• De QANU houdt een planning van de visitatiedata voor de landelijke

atie; ongeveer anderhalf

clusters bij. De planning wordt regelmatig in een landelijk overleg be-

tot een jaar voordat visi-

sproken (i.v.m. mogelijke wijzigingen). Een K&A-medewerker neemt

tatie plaats moet vinden

voor de universiteit deel aan dit QANU-overleg.

(= plm. tweeëneenhalf

• Een contactpersoon van de opleiding benadert de K&A-medewerker
voor landelijke planning clusters visitatie en naam secretaris visitatie-

tot drie jaar voordat accreditatie vervalt).

commissie van de QANU.
• Op basis van de voorlopige datum visitatie stelt de opleiding een tijdspad met activiteiten op t.b.v. de uitvoering van de zelfevaluatie.
2. Contact opnemen met beoogde secretaris van de
visitatiecommissie

•B
 ij de start van de zelf
evaluatie.

• Een contactpersoon van de opleiding benadert de secretaris van de
visitatiecommissie (via de QANU) voor afspraken over:
- Te accrediteren opleidingen;
- Vaststellen datum indienen zelfevaluatierapport;
- Vaststellen datum uitvoering visitatie;
- Het doen van suggesties voor samenstelling visitatiecommissie;
- Aanpak formulering domeinspecifiek referentiekader;
- Wijze van rapporteren door de commissie.
• Op basis hiervan stelt de QANU een offerte op die naar de instelling
(CvB) wordt gestuurd ter bevestiging. Voordat het CvB een offerte ter
bevestiging retourneert wordt de offerte voor advies neergelegd bij de
K&A-medewerker.
3. Uitvoeren zelfevaluatie en schrijven rapportage
• De opleiding stelt een schrijfcommissie samen die volgens het plan
van aanpak (stap 1) uitvoering geeft aan de uitvoering van de zelf

•E
 en tot anderhalf jaar
voordat de visitatie
gepland staat.

evaluatie en het schrijven en redigeren van de rapportage. Referentie:
Beknopte instructies voor het schrijven van een zelfevaluatierapport
basiskwaliteit, QANU.
• Tussentijds worden twee of meerdere inspraakrondes en/of informatiebijeenkomsten georganiseerd om informatie en commentaar uit de
betrokken gremia te mobiliseren voor de rapportage.
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4. Opstellen programma visitatiebezoek
• De opleiding stelt een programma op voor het visitatiebezoek en

•Z
 odra de visitatiedatum
bekend is.

stemt deze intern en met andere opleidingen binnen het te beoordelen
cluster af. Referentie: QANU–kader, hoofdstuk C.2.4.1.
5. Meelezen concept-zelfevaluatie

•V
 olgens afspraak.

• De opleiding maakt tijdens de uitvoering van de zelfevaluatie een afspraak met de K&A-medewerker over datum en reactietermijn voor
het meelezen van de concept-zelfevaluatie.
• Voordat de tekst drukklaar wordt gemaakt wordt deze voorgelegd aan
de K&A-medewerker ter commentaar en toetsing op het voldoen aan
het formele kader van de QANU.
6. Vaststellen definitieve tekst zelfevaluatie en drukken rapporten
• De opleiding plant tijdens het uitvoeren van de zelfevaluatie het drukken van de definitieve rapportages in.
• Het faculteitsbestuur stelt de definitieve versie van de zelfevaluatie-

•T
 ussen drie en een
maand voor versturen rapporten aan de
QANU.

rapportage vast in en levert de definitieve tekst aan bij de drukker.
7. Indienen zelfevaluatie voor de visitatie
• De opleiding levert tien hard copy exemplaren en een digitale versie

•O
 p de afgesproken
datum.

op CD ROM aan bij de QANU op de afgesproken datum. Dit verloopt
via de secretaris van de visitatiecommissie van de QANU. De regel is
dat dit uiterlijk zes weken dient te gebeuren voor de eerste voorbereidende bijeenkomst van de visitatiecommissie.
8. Uitvoeren visitatie door de QANU en rapportage
• Volgens het afgesproken tijdschema voert de QANU de visitaties uit bij
de opleidingen binnen het betrokken cluster.
• De bevindingen van het visitatiepanel worden voor commentaar op
feitelijke onjuistheden naar de opleiding gestuurd. De opleiding krijgt
meestal twee weken om te reageren op de conceptbeoordeling van
de QANU.
• Na vaststelling definitieve versie wordt de eindbeoordeling van de
QANU aan het CvB gestuurd met een kopie aan de opleiding.
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•B
 innen twee weken.

9. Aanvraag accreditatie bij de NVAO
• Het CvB dient een accreditatieaanvraag in bij de NVAO. Bij de aan-

•U
 iterlijk een jaar voordat
accreditatie vervalt.

vraag worden per post vijf exemplaren van het beoordelingsrapport
van de QANU meegestuurd en tevens elektronisch aangeleverd. Referentie: Handreiking aanvraag accreditatie Nederland, NVAO. NB
indien het beoordelingsrapport van de QANU nog niet beschikbaar
is mag deze later worden aangeleverd (echter niet later dan na zes
maanden). Dit dient in nauw overleg te gebeuren met de QANU.
10. Beslissing NVAO en nazorg
• Binnen drie maanden nadat het informatiedossier t.b.v. accreditatie-

•U
 iterlijk drie maanden na
aanvraag.

aanvraag compleet is zal de NVAO met een accreditatiebesluit komen
en het CvB informeren. Het CvB informeert de opleiding en de K&Amedewerker over het NVAO-besluit.
• Bij toekenning van accreditatie dient de betreffende opleiding door de
instelling binnen zes maanden aangemeld te worden in het CROHO,

• Uiterlijk zes maanden na
toekenning.

omdat anders de geldigheid van accreditatie vervalt.
•  Bij afwijzing van accreditatie volgt een instroomstop waarbij de op-

• Een jaar reparatietijd.

leiding een jaar de tijd krijgt orde op zaken te stellen, opnieuw een
visitatie uit te voeren en accreditatie aan te vragen.

Stappenplan en praktijkvoorbeelden

59

Bijlage

3
Tijdschema QANU
Tijdschema landelijke beoordeling (QANU)
Periode
Activiteit
36 maanden voor vervallen

QANU kondigt de beoordeling aan en vraagt de betreffende instellin-

van accreditatie.

gen of zij willen deelnemen aan de beoordeling. QANU en de deelnemende instellingen maken formele afspraken over de uitvoering van
de beoordeling.

24 tot 34 maanden voor ver-

QANU stelt de externe beoordelingscommissie in. De te beoordelen

vallen van accreditatie.

opleiding voert een zelfevaluatie uit en doet daarvan verslag in een
zelfevaluatierapport.

12 tot 24 maanden voor ver-

De externe beoordelingscommissie voert de beoordeling van de be-

vallen van accreditatie.

trokken opleidingen uit en brengt verslag uit van haar bevindingen.
De rapporten worden verstuurd naar de betreffende instellingen.

Uiterlijk 12 maanden voor

De betrokken instellingen dienen de accreditatieaanvraag, vergezeld

vervallen van accreditatie.

van het rapport van de beoordelingscommissie, in bij de NVAO. Het
tijdschema voor de beoordeling van individuele opleidingen of van
een aantal opleidingen binnen één en dezelfde instelling, wordt in
overleg tussen QANU en de instelling vastgesteld. Gezien het tijdpad
is het wenselijk dat zeer tijdig tussen instelling en QANU afspraken
worden gemaakt. Bij voorkeur neemt een instelling al drie jaar voordat
de accreditatie van de betreffende opleiding(en) vervalt, contact op
met QANU om te komen tot nadere afspraken over de beoordeling.
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Bijlage

Feedbackformulier en checklist
(concept)ZER
De UT gebruikt voor de feedback op een (concept)ZER onderstaande feedbackformulier en checklist.
Context

Dit formulier is een voorbeeldinstrument waarmee feedback gegeven kan worden op concept-zelfevaluatierapporten (ZERs).
De feedback kan een feitelijke beoordeling zijn (opgedragen
door de betreffende opleidingsdirecteur en/of decaan), of het
gevolg zijn van een minder formeel verzoek van een opleidingsdirecteur. Dit formulier zal meestal gepaard gaan met een becommentarieerd ZER.

Aspecten van de
beoordeling

‘Het ZER is op onderstaande aspecten beoordeeld op de criteria
van NVAO / QANU. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de
checklijst die op onderstaande tabel volgt.’

Beoordeling en -aspecten
Aspect

Omschrijving aspect

--

a

Rapport geschikt voor gekozen VBI

b

Eventuele co-erkenning

c

Omvang (max. circa 50 pagina’s voor Bachelor of Master,

-

0

+

++

excl. bijlagen
d

Taal in relatie tot de visitatiecommissie

e

Duidelijkheid van splitsing Bachelor / Master

f

Volledigheid van de informatie

g

Kwaliteit van schrijven (spelling, taalgebruik, kritiek, coherentie van tekst ‘op plek A ‘X’ zeggen, en op plek B ‘Y’)

h

Argumentatie

i

Onderbouwing
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Beoordeling en -aspecten
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j

Staat alle informatie op de juiste plek?

k

Internationalisering als bijzonder kwaliteitskenmerk

m

Andere kwaliteitskenmerken

n

Aanwezigheid verplichte bijlagen
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Checklist checkpunten
Nr.

Checkpunt

1

Admin. gegevens compleet?

OK?

2

Afbouw ongedeelde opleiding(en)? Geen niet-afgebouwde opleiding(en)?

3

Schets organisatorische positie

4

Uitvoering ZEP

5

Benchmarking adequaat? (Academia en Beroepenveld)

6

Alle verplichte bijlagen aanwezig?

7

S & Z en samenvatting S & Z aanwezig?

8

Verbeterpunten bij zwakke punten? SMART

9

S & Z herhaald vanuit tekst?

10

Niveau aangeduid met Dublin Descriptoren?

11

Afdoende inbreng vanuit Afnemend Beroepenveld?

12

Meetbare streefdoelen vermeld?

13

Adequaat beeld van instromers? (voorlichting etc.)
Kan opleiding verschillende groepen instromers onderscheiden? (v.b. VWO-profielen,
HBO, Engelstalig)

14

Toegang tot Ma’s duidelijk?

15

iKZ o.a. evaluatieve onderbouwing en casuïstiek Demingcirkel

16

Toetsing, toetsbeleid

17

Vergelijkingen (benchmarking) op o.a. rendementen, streefcijfers etc.

18

Beschrijving en gegevens premasters

19

Beschrijving minoren (paradigma en eigen)

20

Voldoet de Ex. Cie aan de wet?

21

Voldoet de OLC aan de wet?

22

Elektronische informatiesystemen ‘ok’?

23

Cumulatieve EC’s in facet 21?

24

Wordt beargumenteerd dat resultaten van de ongedeelde opleiding relevant zijn voor
de Ba / Ma?

Verplichte bijlagen
A

Doelstellingen, eindkwalificaties

B

Wetenschappelijk personeel (namen, vakken, expertise, onderzoek)

C

Afstudeeropdrachten (denk aan vertrouwelijkheid)

D

Lijst belangrijke stukken

E

OER

F

Studiegids
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Verplichte tabellen
Admi gegevens
S & Z per QANU-onderwerp en samengevat
Dublin Descriptoren
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F8

KUO 2.2, 2.1 (instroom) + eventueel eigen cijfers

F 13

Student/Stafratio’s over 3 jaar

F 21

Rendementen (en streefwaarden) KUO 3.1, 4.1 + eventueel eigen cijfers
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Bijlage

5
Voorbeeld van een programma voor
een bezoek aan (samenhangende)
opleiding(en)
Dag 1

16:00 – 18:00 uur: voorbereidende bijeenkomst van de beoor
delingscommissie:
			
• bespreking van het zelfevaluatierapport van
de te beoordelen opleiding(en);
			
•b
 espreking van de afstudeeropdrachten
van de te beoordelen opleiding(en);
			
•b
 espreking en vaststelling van het
conceptrapport
van
het
voorgaande bezoek (vanaf het tweede bezoek).
19:00 uur: kennismakingsdiner met een
vertegenwoordiger van het College van Bestuur, de decaan, de opleidingsdirecteur en
de coördinator van de beoordeling.

Dag 2

Dag 3

09:00 – 17:00 uur: gesprekken met:
			
• de opstellers van het zelfevaluatierapport;
			
• vertegenwoordigingen van studenten;
			
• vertegenwoordigingen van docenten;
			
• de opleidingscommissie (docenten en studenten apart);
			
•d
 e examencommissie;
			
• studieadviseur, stagecoördinator, andere
ondersteunende medewerkers;
			
•h
 et faculteitsbestuur, de opleidingsdirecteur.
19:00 uur: 	diner voor commissieleden, nabespreking,
voorlopige conclusies.
09:00 – 10:30 uur: vervolg gesprekken, eventueel spreekuur
10:30 – 11:30 uur: bezichtiging faciliteiten (onderwijsruimten, bibliotheek, laboratoria).
11:30 – 12:30 uur: afsluitend gesprek met Faculteitsbestuur en
opleidingsdirecteur.
13:30 – 16:30 uur: opstellen voorlopige bevindingen.
16:30 – 17:00 uur: mondelinge rapportage voorlopig oordeel,
afsluiting bezoek.
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Universiteit Twente

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

