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1. SAMENVATTING 

In deze notitie wordt een visie op het bacheloronderwijs van de UT beschreven en 
vertaald naar een model waarin dit onderwijs kan worden aangeboden. Er zijn een aantal 
redenen om op dit moment met een dergelijke visie te komen. 

Het hoger onderwijs staat voor grote uitdagingen. De samenstelling van de steeds groter 
wordende groep jonge mensen die bij de instellingen aanklopt verandert snel. De kennis 
en vaardigheden die ze mee nemen en de manier waarop ze gewend zijn nieuwe kennis 
tot zich te nemen is ook veranderd. Hun toekomst was tegelijk lange tijd niet zo onzeker. 
De kans dat ze over 10 jaar werkzaam zijn in het vakgebied waarvoor we ze opleiden is 
klein. Veel van hen zullen functies hebben in industrieën die nu nog niet bestaan. 

Hoe dagen we deze studenten uit om het beste uit zichzelf te halen en wat geven we ze 
mee dat van blijvende waarde is? Op die vragen probeert deze notitie antwoorden te 
formuleren, binnen de kaders die gegeven zijn: de wet en de beschikbare middelen. 

We dagen studenten uit door minder passieve onderwijsvormen aan te bieden en het zelf 
ontdekken maximaal te stimuleren. De ruimte die daar voor nodig is creëren we door het 
onderwijs te organiseren in een model van voltijds thematische onderwijseenheden. Over 
de invulling van die modulen schrijven we zo min mogelijk voor. De ‘lokale expertise’ van 
docenten moet leidend kunnen zijn. Zolang de zelfstandige kennisverwerving door 
studenten (onderling) maar centraal blijft staan. We noemen dit het ‘project’. Wat dat 
precies betekent kan en zal per discipline verschillen. 

De standaard voltijds studielast en regelmatige terugkoppeling houden studenten daarbij 
zo goed mogelijk ‘aan de bal’. De inzet is nominaal studeren de norm wordt, in plaats van 
de uitzondering. Die keuze maken we niet alleen onder druk van de overheid, maar ook 
vanuit de overtuiging dat het goed is voor de kwaliteit van onderwijs en omdat het een 
punt is waar de universiteit zich op kan profileren. Geen model dus waarin vrijheid vooral 
betekent dat vrij kan worden besloten wanneer er iets wordt gedaan, maar een model 
waarin vrijheid betekent dat interesses en ambities zoveel mogelijk ruimte krijgen, maar 
waarin ook volle inzet wordt gevraagd. 

Een expliciet uitgangspunt is dat studeren een voltijds activiteit is. Dit moet dus ook 
expliciet door alle betrokkenen, zowel studenten als staf, als uitgangspunt worden 
gedeeld. Omdat we studenten het maximale uit hun studie willen laten halen, maar ook 
omdat studenten daarbij in belangrijke mate van elkaar afhankelijk zullen zijn. Dat 
uitgangspunt heeft consequenties voor hoe we denken over toetsen, beoordelen, 
herkansen en de ruimte voor activiteiten naast de studie. 

In de tijd die een student bij de Universiteit Twente als bachelorstudent doorbrengt, moet 
een diep, conceptueel begrip van de kern van een academisch domein worden 
ontwikkeld. Dat is belangrijker dan de feitenkennis van alle uithoeken van dat domein. 
Maar deze cognitieve ontwikkeling is niet voldoende. We willen ook dat de student zich 
de basisvaardigheden van een ‘ingenieurend academicus’ eigen maakt: onderzoeken, 
ontwerpen en organiseren; de Twentse 3O’s. Daarbij hoort de vaardigheid om zichzelf 
blijvend verder te ontwikkelen om zich in nieuwe contexten, met nieuwe collega’s en met 
nieuwe taken te kunnen handhaven. Maar ook begrip voor de beperkingen van de eigen 
kennis en de ethische en sociale effecten van professioneel handelen. 

Daarnaast willen we bij studenten een attitude ontwikkelen, die we ‘ondernemend’ 
noemen. Niet enkel in de nauwe betekenis van een economische activiteit maar in de 
ruimere betekenis van actief op zoek gaan naar kansen en uitdagingen en daarbij niet 
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enkel de gebaande paden volgen. Ook om die reden kiezen we voor actieve 
onderwijsvormen.  

Het is niet enkel inhoudelijke overtuiging die het noodzakelijk maakt de manier waarop 
het bacheloronderwijs wordt vormgegeven te heroverwegen. Onze prestaties op het 
gebied van studietempo en uitval liggen ver onder de door het ministerie gedefinieerde 
normen. Van ons wordt verwacht dat we forse stappen zetten om ons resultaat te 
verbeteren. Het is duidelijk dat we dat niet, of enkel tegen zeer hoge kosten kunnen 
negeren. 

Er ligt ook een duidelijke vraag vanuit de samenleving: leid meer hooggekwalificeerde 
(technische) professionals op. We moeten meer jongeren ervan overtuigen dat een 
technische opleiding een optie voor hen is; onder meer door hen uitnodigende en 
veelzijdige opleidingen te bieden die leiden naar een breed spectrum aan 
carrièremogelijkheden. Het besef dat onze welvaart daar voor een belangrijk deel van 
afhankelijk zal zijn schept ook voor ons een verantwoordelijkheid. 

Tegelijk moeten we bezuinigen. De economische vooruitzichten zijn somber en het zware 
weer gaat niet aan de universiteiten voorbij. Inkomsten en uitgaven aan onderwijs zullen 
in balans moeten worden gebracht, ook in de toekomst, door te reduceren in kosten en 
door extra inkomsten te genereren. 

Wat van ons verwacht wordt is een spagaat in meerdere dimensies. Het onderwijs moet 
inhoudelijk aantrekkelijker worden, methodisch voor minder uitval en hoger tempo zorgen, 
organisatorisch efficiënter zijn en financieel gezond blijven. 

Het is onze overtuiging dat we deze opgave niet volbrengen met enkel schaven aan de 
buitenkant. Daarom leggen wij een integrale visie op de herinrichting van het 
bacheloronderwijs neer. 
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2. WAAROM VERANDEREN? 

De grote constante in het hoger onderwijs lijkt te zijn geworden dat we elkaar proberen te 
overtuigen dat er een grote verandering aan het plaatsvinden is, of dat die verandering 
op zijn minst om de hoek ligt, en dat het van levensbelang is dat we het allemaal 
fundamenteel anders gaan doen. Is dit enkel de manier waarop bestuurders nu eenmaal 
praten,1 of is er echt iets aan de hand; zijn we inderdaad in een situatie van min of meer 
constante flux gekomen?  

Hoe waar het eerste ook mag zijn, het laatste lijkt ook het geval. Zeker sinds de Bologna-
akkoorden lijken nationaal en Europees onderwijsbeleid in een stroomversnelling 
gekomen. Aanpassingen in de wet- en regelgeving hebben elkaar nog niet eerder zo snel 
opgevolgd. Ook de technologie heeft de manier waarop we met informatie en met elkaar 
omgaan fundamenteel veranderd. De recente crisis heeft daar aan toegevoegd dat 
publieke middelen onder grote druk zijn komen te staan. 

Als Universiteit werken we ondertussen door aan ons onderwijs, zoals we dat altijd 
gedaan hebben: grondig, met kwaliteit en gerealiseerd niveau als belangrijkste leidraad, 
en met beschikbare middelen als belangrijkste zorg. Het is echter goed om met enige 
regelmaat meer afstand te nemen en je af te vragen of een fundamentelere discussie op 
zijn plaats is. In deze notitie is het standpunt dat een fundamentele discussie zeker op 
zijn plaats is. Daar zijn meerdere redenen voor te geven. 

Ten eerste zijn er de veranderingen die wij waarnemen in de leefwereld van onze 
studenten en onze afgestudeerden. Ten tweede is er de hardnekkigheid van ons 
onderpresteren op het gebied van studietempo en uitval. Ten derde hebben we als 
universiteit lange tijd te maken gehad met een eroderend marktaandeel in verschillende 
domeinen, en hebben we bijgevolg opleidingen die zowel absoluut als relatief onder de 
kritische massa zitten. En tenslotte, als vierde, hebben we te maken met een 
veranderende overheid. Een overheid die zich als financier steeds verder uit de publieke 
sector in het algemeen terug trekt en tegelijk juist in het hoger onderwijs strek probeert te 
sturen. Een overheid die bovendien van instellingen verwacht dat ze differentiëren in hun 
aanbod en aanpak en zich meer en scherper profileren. 

Hieronder worden deze redenen nader beschouwd. We sluiten af met de richtingen 
waarin we zoeken naar oplossingen om deze veranderingen het hoofd te bieden. 

2.1. PROFESSIONALS EN EXPERTS 
Moderne hoger opgeleiden wisselen in hun werkende leven gemiddeld meer dan vier 
keer van loopbaan. 10 jaar na afstuderen heeft meer dan 60% van hen een functie die 
geen directe relatie heeft met de genoten opleiding. Recent onderzoek van TU/e laat 
zelfs zien dat 80% van haar afgestudeerden na 10 jaar een management- of 
aanverwante functie heeft, en lang niet altijd in de technische industrie.2 

In de gamma-opleidingen is de ontkoppeling van opleiding en functie al langer een 
gegeven. Ingenieurs zaten echter nog lang op een lijn met de ‘geregistreerde’ beroepen. 
Inmiddels zijn artsen nog bijna de enige experts die domein-vast zijn en waar de 
opleiding een redelijk voorspellende waarde heeft voor de beroepsuitoefening.  

                                                        
1 Zie bijvoorbeeld Tuchman (2009) 
2 Dit gegeven zet het tekort aan ingenieurs in een ander licht. Niet alleen worden er te weinig 
opgeleid; werkgevers kunnen of willen hen blijkbaar ook niet in de technische functies houden. 
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Dit is niet de plek om deze ontwikkelingen te duiden, maar wel om ons de vraag te stellen 
of we, gegeven hun te verwachten mobiliteit, onze studenten goed opleiden voor de 
functies die ze nog allemaal gaan verrichten. Concentreren we ons niet te veel op die 
eerste jaren na het afstuderen en veel te weinig op wat er achteraan komt? 

Als we kijken naar wat werkgevers verwachten van afgestudeerden, dan staan bovenaan 
de lijst ook onderwerpen waar wij geen tot weinig expliciete aandacht aan besteden. 
Zaken als het vermogen tot samenwerking, communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, 
probleemoplossende vermogen en creativiteit scoren even hoog of hoger dan 
vakspecifieke kennis en analytisch vermogen.3 

Daar komt bij dat de hoeveelheid en de complexiteit van de kennis waarmee onze 
afgestudeerden te maken krijgen onverminderd snel zal blijven groeien. De wet van 
Moore, die stelt dat de capaciteit van ICT-systemen iedere twee jaar verdubbelt, zal 
analogieën krijgen voor domeinen als de biomedische en de nanotechnologie. Revoluties 
als veroorzaakt door de ICT zullen zich daar naar verwachting op niet al te lange termijn 
herhalen. Hier lijkt het de technologie te zijn die ons als samenleving een kant op duwt 
die we nog niet kunnen overzien. 

Op andere gebieden, zoals voedselproductie, zorg en energievoorziening, is het juist de 
samenleving die hard aan de technologie trekt voor antwoorden op een nakende crises. 
Het zijn Grote Thema’s, die een belangrijke rol zouden moeten spelen in de curricula, 
zowel in de technische als de gamma-opleidingen. 

Een ander aspect van de wet van Moore is dat de enorm toegenomen capaciteit van 
computersystemen de automatisering steeds dichter in de buurt van hooggekwalificeerd 
werk brengt. Expertsystemen kunnen in de rechtspraak en medische diagnostiek al veel 
werk overnemen. Andere werkvelden komen in zicht. 

Deze ontwikkeling heeft consequenties voor ons onderwijs. Hoe leiden we experts op die 
het verschil kunnen blijven maken, als ze concurrentie krijgen van steeds 
geavanceerdere kennis- en analysesystemen? Het beheersen van kennis en theorie is 
daarvoor niet voldoende. 

Concurrerende experts moeten creativiteit en context bij hun kennis en vaardigheden 
kunnen mengen. Ze moeten diepte van begrip met academische breedte kunnen 
combineren. ‘T-shaped professionals’ noemen we ze, in goed Nederlands. Een moderne 
vorm van ‘Bildung’ zouden we het ook kunnen noemen. Welk onderwijs kunnen we onze 
studenten hiervoor bieden? 

2.2. DE MEERWAARDE VAN EEN UNIVERSITEIT 
Een heel ander aspect van de recente ICT-revolutie is dat informatie bijna overal vrij en in 
grote massa’s toegankelijk is geworden. Onderwijsinstellingen hebben een deel van hun 
monopolie verloren. En alsof we dat zelf nog eens extra willen onderstrepen, bieden we 
als universiteiten onze kennis zelf ook en masse gratis als open courseware aan. 
Cursussen van grootheden in elk vakgebied zijn inmiddels gratis online te volgen. Voor 
dergelijke informatie hoeven studenten niet meer naar een universiteit. Ook niet meer 
omdat de informatie daar netjes als cursus wordt aangeboden. 

                                                        
3 Zie bijvoorbeeld recent onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (The Gallup 
Organization, 2010). Dit gegeven wordt extra pregnant gemaakt door recent onderzoek naar de 
mate waarin studenten aan Amerikaanse colleges deze vaardigheden daadwerkelijk leren. 
Wanneer de prestaties op een standaardtest van een representatief cohort over een periode van 
twee jaar vergeleken worden, blijkt het verschil in veel gevallen niet significant (Arum & Roksa, 
2011). Het onderzoek veroorzaakte in de VS een schok. Vergelijkbaar onderzoek is in Nederland 
nog niet gedaan. 
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De beoordeling wordt in experimenten van onder meer Stanford en MIT nu verregaand 
geautomatiseerd, met als doel belangstellenden van over de hele wereld gratis of tegen 
een zeer kleine vergoeding een volledige cursus van een prestigieuze universiteit te laten 
doen, inclusief formeel geaccrediteerd certificaat. Als de eerste student zich nog niet met 
een dergelijk certificaat bij een van onze examencommissies heeft gemeld, zal dat 
spoedig gebeuren. 

Wat gaat dadelijk tussen deze aanbieders onze toegevoegde waarde zijn? Of liever: wat 
zou onze toegevoegde waarde moeten zijn? 

Met onderwijs dat vooral bestaat uit een expert voor een zaal staat, gaat een kleine 
campus universiteit zich niet blijvend onderscheiden van de iTunes University. Die expert 
vinden studenten daar ook, en er is een reële kans dat die zijn verhaal minstens zo goed 
of beter doet. 

We zullen dit nieuwe aanbod een plek moeten geven in ons eigen aanbod. Dat kan door 
ons onderwijs meer vraaggedreven te maken. Het betekent dat we studenten actief leren 
omgaan met een overdaad aan informatie van zeer verschillende kwaliteit. Dat betekent 
grondige training in beoordelen, analyseren, combineren en communiceren; allen 
kernvaardigheden van de wetenschappelijk onderzoeker. Daarbij horen diepe kennis van 
de belangrijkste fundamenten van de kennis, als referentiepunten in een oceaan van zin 
en onzin. De methode om studenten daarin te trainen, moet gebruik maken van dat wat 
de kleine campus universiteit wel heeft: de academische gemeenschap waarin debat en 
kritische reflectie centraal staan en een onderwijsmethode die daarbij aansluit. 

2.3. STUDIETEMPO EN UITVAL 
Meer dan 40% van de studenten die beginnen aan hun opleiding bij de UT verlaat de 
instelling zonder graad. Een fors deel van hen pas in het tweede of zelfs het derde jaar. 
Van de overblijvers heeft ruim een derde deel na vier jaar een bachelor-diploma. De 
onderlinge verschillen tussen de opleidingen zijn daarbij (een enkele uitzondering 
daargelaten) niet groot. Met deze prestaties bungelt de UT, met TU/e en TUD, onderaan 
de ranglijsten in Nederland. (VSNU, 2011). De UT behoorde met ruim 1.600 
‘langstudeerders’ (stand 1 maart 2011) tot de universiteiten met het hoogste percentage 
langstudeerders. 

Het effect van de langstudeerdersboete is nog niet duidelijk. Misschien heeft de 
maatregel effect. De situatie dat veel van onze studenten de eindstreep niet halen of er 
pas na circa 7 jaar aankomen lijkt echter structureel te zijn. Eerder beleid heeft nooit voor 
veel meer dan een rimpeling in de statistieken gezorgd. We zijn het (daardoor) als een 
normale situatie gaan beschouwen. Of misschien andersom: omdat we het impliciet als 
de norm zijn gaan beschouwen, blijkt het bijzonder moeilijk hier verandering in te krijgen; 
zeker met het soort incrementele stappen dat we gewend zijn te zetten. 

Als nominaal studeren echt de norm moet worden zullen we een breuk moeten forceren; 
zowel in de perceptie en verwachtingen van studenten als van docenten. 

Uitval is vaak een persoonlijk drama, zeker als het punt waarop blijkt dat het niet gaat pas 
na lange tijd bereikt wordt. We moeten er ook daarom alles aan doen om studenten te 
helpen zo snel mogelijk de plek te vinden die bij hen past. Dat betekent enerzijds dat 
studenten goed gemonitord en begeleid moeten worden en op een zo vroeg mogelijk 
moment een advies moeten krijgen over hun kansen op succes. Anderzijds moet de 
student zich ook zelf vroeg een beeld kunnen vormen van inhoud en zwaarte van de 
opleiding en gestimuleerd worden daar conclusies uit te trekken. 

Het Bindend Studieadvies (BSA) heeft zich bij andere instellingen en recentelijk ook bij 
ons, bewezen als effectief instrument. Het daadwerkelijk toekennen van een negatief 
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bindend studieadvies is in dat instrument, als het goed werkt, de hoge uitzondering. De 
student kiest zelf op tijd. Bij een goed begeleidingssysteem hoort echter ook de optie dat 
de student uiteindelijk tegen zichzelf beschermd kan worden. 

Er is een groep studenten die gemotiveerd en geïnteresseerd zijn, maar een opleiding 
cognitief niet aankunnen. Die groep is klein. Het secundair onderwijs filtert nog steeds 
redelijk goed. Niettemin is in de technische opleidingen de succeskans van studenten die 
het VWO verlaten met magere voldoendes voor de exacte vakken klein. Meerdere 
opleidingen hebben al programma’s waarin deze studenten daarop gewezen worden. In 
lijn hiermee moet een instellingsbreed matchingsbeleid worden ontwikkeld. 

Op motivatie en inhoudelijke interesse voor een wetenschapsgebied kan het secundair 
onderwijs veel minder goed filteren. Hier moeten we in onze curricula de functie die 
vroeger de propedeuse had weer zien te herstellen. De luxe om daar in een driejarige 
opleiding een vol jaar voor te nemen zouden we ons echter niet moeten willen 
permitteren. 

Er zijn maar zeer weinig studenten die goed weten wat ze kiezen als ze voor bijvoorbeeld 
een opleiding werktuigbouwkunde of psychologie kiezen. Dat ontdekken velen pas als ze 
aan het studeren zijn. Als deze conclusie tijdig getrokken wordt, zal een overstap geen 
grote gevolgen hoeven hebben; zeker niet als wij de curricula zo inrichten dat bij overstap 
naar een aanpalende discipline weinig verloren wordt. Ook wanneer dat bijvoorbeeld een 
overstap naar het HBO is. 

Er zijn ook gevallen waarin de student deze keuze niet tijdig kon, wilde of hoefde maken, 
bijvoorbeeld omdat de resultaten in eerste instantie voldoende waren, of omdat een 
concurrerend interesse zich pas later ontwikkeld. In een curriculum dat ruimte biedt aan 
de interesses en ambities van de student zal dit minder vaak tot uitval leiden dan in een 
‘smal’ curriculum. Naast goede begeleiding vraagt deze benadering om onderwijsvormen 
die eigen invulling van de leerdoelen mogelijk maken en daarnaast om keuzeruimte. 

Uitval en studietempo hangen samen, maar er zijn belangrijke verschillen. Analyses van 
oorzaken van studievertraging die bij de UT zijn gedaan laten een zelfde beeld zien als 
internationale studies. Vrijblijvendheid is een belangrijke factor. Vertraging wordt groter 
als er minder druk is; van staf, van mede-studenten, of van toetsen. Vervolgens maakt 
inflexibiliteit in curricula het vaak moeilijk opgelopen vertraging effectief in te lopen.4 

Het werk aan onze prestaties op dit gebied is niet vrijblijvend. We hebben hier een 
verantwoordelijkheid naar onze studenten en naar de samenleving. Bovendien wil de 
overheid op deze punten prestatieafspraken maken met de instellingen (Ministerie van 

                                                        
4 Er zijn ook specifieker Twentse factoren die een rol spelen bij studievertraging. De relatie met 
‘activisme’ is een ambigue (zie verderop). Een andere factor is het relatief grote aandeel eerste 
generatie hoogopgeleiden, cq studenten uit omgevingen met minder ‘cultureel kapitaal’. Recent 
onderzoek van de RMO toont ook weer aan dat deze studenten vaak meer problemen hebben 
(Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011). Internationaal onderzoek wijst ook op hoe 
opleidingsniveau en sociale status over generatiegrenzen blijft werken, ook als jongeren uiteindelijk 
wel toegang gekregen hebben tot hoger onderwijs. Zie voor een erg bewogen betoog daarover 
Dorling (2010) 

Omgekeerd wordt het langzaam verdwijnen van eerste generatie hoogopgeleiden ook in verband 
gebracht met de terugloop van belangstelling voor sommige meer traditionele opleidingen, waar 
met name de ingenieursopleidingen toe worden gerekend. Kinderen van laagopgeleide ouders zijn 
meer geneigd voor inkomenszekerheid te kiezen en kiezen dus vaker voor deze opleidingen. 
Laagopgeleide ouders zijn nu vaker van allochtone afkomst. Dat dit patroon zich hier niet herhaalt, 
zou te maken hebben met het lagere aanzien van de ingenieursprofessie in deze omgeving, in 
verhouding tot bijvoorbeeld de geneeskunde, het recht en de bedrijfswetenschappen. In die 
sectoren zien we wel een sterk toenemende participatie van jongeren met een of meer buiten 
Europa geboren ouders. Zie voor meer informatie de publicaties van Plattform Beta-Techniek: 
www.platformbetatechniek.nl 
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Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2011).5 Deze zijn direct gekoppeld aan een deel van 
de rijksbekostiging. Het niet halen van deze afspraken, waar studietempo en uitval toe 
behoren, zal daarmee ook direct leiden tot een korting in de rijksbijdrage. Het gaat 
vooralsnog om 7% van het budget voor Hoger Onderwijs.. Ook andere vormen van 
‘kwaliteitsgebonden bekostiging’, bijvoorbeeld gekoppeld aan accreditatieresultaten, zijn 
onderwerp van gesprek in politiek Den Haag. 

Externe financiële druk is niet te negeren, maar is als enig argument om rond uitval tot 
actie over te gaan mager. Veel belangrijker dan de kosten is dat uitval vaak een 
persoonlijk drama is; zeker als het verderop in de studie gebeurt. Dat zou ons 
belangrijkste argument moeten zijn om studenten aan het werk, en daarmee aan boord te 
houden. Onze ambities voor de lange termijn zouden daarom ook verder moeten gaan 
dan de eis die het ministerie aan ons stelt. Wij stellen dat het op termijn haalbaar moet 
zijn om 70% van de studenten die aan onze instelling beginnen een bacheloropleiding te 
laten afmaken. Ook omdat dit een positief punt is om ons onderwijs op te profileren. 

2.4. MARKTAANDEEL 
De instroom in 2011 was bijzonder goed. Het was een breuk in een neergaande trend. 
Het marktaandeel van de UT is de afgelopen jaren gestaag teruggelopen: van 3,6% in 
2005 naar 3,3% in 2009. Dat de instroom in deze tijd toch gestaag groeide, komt doordat 
de totale populatie studenten in het hoger onderwijs groeide. De UT heeft echter te 
weinig van deze groei kunnen profiteren. 

De groei zal naar voorspellingen van het Ministerie door blijven zetten tot 2020, om dan 
te worden gevolgd door een scherpe krimp. Het groeitempo wordt echter niet gevolgd 
door de bekostiging. Die blijft op zijn best stabiel, maar waarschijnlijker is ook hier krimp. 
De totale bekostiging wordt naar rato van marktaandeel verdeeld. Krimp in marktaandeel 
betekent krimp in budget. Ook als het aantal studenten toeneemt. 

We constateren over de afgelopen jaren vooral een terugloop van het marktaandeel 
onder jongens. Het marktaandeel meisjes vertoont een lichte groei. Qua nationaliteit zien 
we de grootste teruggang onder Nederlandse studenten, de afname onder Duitse 
studenten is beperkt, maar ook daar beginnen andere universiteiten het beter te doen. 

Uit de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat de UT in het gamma-
domein relatief succesvolle opleidingen aanbiedt. Van de opleidingen die ook landelijk al 
langere tijd tot de grote groeiers horen, hebben wij er relatief veel in ons aanbod. Onze 
opleidingen komen goed mee in die groei, hoewel ze over de linie kleiner blijven dan 
vergelijkbare opleidingen bij andere instellingen. 

Voor techniek is het beeld minder positief. We bieden techniekopleidingen aan die een 
beperkte absolute groei vertonen; fors minder dan de markt (5,3% voor de UT versus 
27,3% voor het domein Techniek over de periode 2005 - 2009). De meer traditionele 
techniekopleidingen vertonen zowel bij ons als landelijk een beperkte groei tot zelfs krimp. 
‘Nieuwe’ techniek-opleidingen, die meerdere disciplines combineren, ook over de grens 
van het beta-domein, vertonen echter grote groei. Die trend is bij ons in 2011 treffend 
bewezen door CreaTe en Advanced Technology.6 Ook in 2012 lijken deze opleidingen 
het weer goed te gaan doen. 
                                                        
5 Met OCW zijn in 2008 sectorbreed prestatieafspraken gemaakt. De nieuwe afspraken, in het 
kader van het profileringsbeleid, worden per instelling gemaakt en kunnen afwijken van de 
afspraken uit 2008. Op het moment van schrijven is het kabinet demissionair. Een nieuw kabinet 
impliceert nieuw beleid, maar de verwachting is niet dat van het profileringsbeleid zal worden 
afgeweken. 
6 Een recent rapport van de Europese Commissie laat nog weer eens zien hoe laag de 
aantrekkingskracht van beta-opleidingen in Nederland is op jongeren in het algemeen, en op 
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De conclusie is dat de UT tot vorig jaar onvoldoende kon kapitaliseren op een sterk 
groeiende markt. Onze grote gamma-opleidingen volgen de trend of komen er bovenuit, 
maar blijven landelijk klein. Onze kleine technische opleidingen hebben in vergelijking 
een redelijke grootte maar zitten overwegend in een kleine hoek van de markt, die 
bovendien nauwelijks groeit. 

De UT is een kleine universiteit met een relatief breed scala aan opleidingen waarvan de 
meeste een klein marktaandeel hebben of in absolute zin klein zijn. De verschillen tussen 
(veel) kleine en (een paar) grote opleidingen zijn binnen de UT de afgelopen jaren 
bovendien sterk toegenomen. Maar ook, of misschien wel juist, onze grote opleidingen 
zijn relatief klein. 

Er zijn veel factoren die bepalen of een instelling en haar opleidingen aantrekkelijk 
worden gevonden. De atmosfeer van de omgeving en ligging van de instelling zijn zwaar 
wegende factoren waar we weinig of geen invloed op hebben. Een onderwijsmodel op 
zich is vaak te abstract om echt van invloed te zijn. Keuzeruimte en een breed aanbod 
van specialisaties zijn echter concrete uitwerkingen van een model, die als zeer 
aantrekkelijk worden ervaren. 

Ook de prestatie van de instelling op het gebied van uitval en rendement bepalen niet 
zichtbaar het keuzegedrag. Van veranderingen in het onderwijs verwachten we daarom 
om korte termijn geen grote beïnvloeding van de instroomcijfers. Op de langere termijn 
verwachten we echter wel dat de druk op het studiefinancieringsstelsel en maatregelen 
als de langstudeerdersboete, invloed zullen hebben op de manier waarop scholieren en 
met name hun sponsors instellingen gaan vergelijken. Kans op uitval, gemiddelde 
doorstroomsnelheid en waarde van het bachelordiploma bij de toelating tot hoog 
aangeschreven masters zullen dan zwaarder wegende factoren worden. Daar moeten we 
nu in gaan investeren.7  

2.5. BEZUINIGEN 
De UT heeft naar rato van haar totale studentenpopulatie bijzonder veel opleidingen, 
waarvan een klein aantal ook nog eens de meerderheid van de studenten bedient. In de 
overige, kleine opleidingen is de overhead per student groot en zijn cohorten in de 
cursussen klein. Bij gevolg kosten de meeste kleine opleidingen meer, in sommige 
gevallen fors meer, dan ze in de rijksbekostiging opleveren.8 Een rijksbekostiging 
bovendien, die alleen maar verder zal krimpen. 

In de Rijksbegroting 2011 zijn de eerste (meerjarige) contouren zichtbaar van de 
uitwerking van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte. Naast een generieke 
korting op de onderwijsfinanciering zullen onze inkomsten ook dalen door wijzigingen in 
de onderzoeksfinanciering, het beëindigen van de FES-gelden en een vermindering van 
het aantal beurzen voor ITC-studenten vanuit ontwikkelingssamenwerking.  

Zoals eerder gesteld, wordt een substantieel deel van deze middelen herverdeeld op 
basis van prestaties. Om die reden is de optie om het onderwijs verder uit te kleden om 

                                                                                                                                                        
meisjes in het bijzonder. Nederland heeft hier een forse achterstand op de rest van Europa. Deze 
lopen we maar heel langzaam in. Waar we succes boeken is dat juist weer met nieuwe curricula, 
met meer (multidisciplinaire) keuzeruimte. Ook liberal arts/University College concepten doen het 
relatief goed bij vrouwen. (European Commission, 2011) 
7 De gepercipieerde kwaliteit van de bachelor zal voor studenten misschien ook een argument zijn 
om voor een master aan onze instelling te kiezen. Bij invoering van de harde knip wordt die keuze 
minder evident. 
8 In het project Bedrijfseconomische Aspecten van Onderwijs (2011) is een kostencalculatiemodel 
ontwikkeld voor het bestaande UT-onderwijs. Bij het doorrekenen van een aantal opleidingen 
bleken de kosten tot anderhalf keer de directe opbrengsten te zijn. 
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aan de bezuinigingen tegemoet te komen, feitelijk geen optie, nog los van het feit dat we 
het onze eer te na moet zijn om op de kwaliteit van onderwijs in te leveren. 

Er is maar een weg: de prestaties moeten omhoog. Ons systeem moet zijn ingericht op 
het aan boord houden van kansrijke studenten en hen in een redelijke termijn naar een 
voor hen relevante, hoogwaardige kwalificatie te leiden. In eerste instantie omdat we 
kwaliteit willen leveren. Daarnaast zal ons bewezen succes op dat gebied zowel een 
belangrijker marketiing als bekostigingsargument worden, en zal op die manier dubbel 
van invloed zijn op onze inkomsten. 

Tegelijk moeten we echter bezuinigen. We zoeken de besparing primair in de overhead 
en de schaal van aanbieden, door het aantal cursussen terug te brengen en de aantallen 
deelnemers per cursus omhoog te brengen. Schaalvergroting die niet ten koste gaat van 
kwaliteit en vereenvoudiging van administratieve processen moeten samen de 
exploitatiekosten van het onderwijs naar beneden brengen. 

Efficiëntie en onderwijsintensiteit moeten als schijnbare tegenstellingen in één stelsel bij 
elkaar worden gebracht. Uit recente analyses van de kostenstructuur van het onderwijs 
hebben we een goed beeld gekregen van primaire ‘kosten drijvers’. Het is evident dat 
kleinschalig onderwijs in directe zin duur is. Het faciliteren van herkansingen en het 
mislopen van bekostiging zijn echter factoren van een vergelijkbare omvang. 

De sleutel ligt dus bij het zoeken naar schaalgrootte waar het kan, maar bovenal bij 
studenten op tempo houden en uitval vermijden. De manier waarop we dat doen moet 
ons bovendien in voldoende mate onderscheiden van andere universiteiten; zodat we 
afsteken in de markt, maar ook daarmee uit de profileringsmiddelen van de overheid 
extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. 

De taakstelling die we onszelf geven is om langs deze weg 3,5 miljoen Euro op de 
onderwijsexploitatie in de bachelors te winnen. Dat is een besparing van ca 10%. 

2.6. PROFILEREN 
Als onderdeel van de strategie voor het hoger onderwijs omarmt het kabinet een deel van 
het rapport van de Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendigheid Hoger 
Onderwijs Stelsel, 2010). Het belangrijkste punt in het rapport is dat instellingen zich 
duidelijker moeten profileren, willen ze hun meerwaarde bewijzen. Onze universiteit is 
daar door haar unieke set disciplines en voorzieningen bij uitstek toe in staat. Maar dan 
moeten die disciplines en voorzieningen ook wederzijdse meerwaarde weten te creëren. 
Tegelijk sterke bestuurskunde en natuurkunde op een campus hebben is alleen bijzonder 
als het daardoor ook bijzondere bestuurskunde en natuurkunde worden; ook en vooral in 
het onderwijs. Een deel van de rijksbijdrage zal in de toekomst profiel- of missiegebonden 
zijn. Het loont dus ook vanuit dit perspectief om hier op in te zetten. 

Een voorschot is door de overheid al genomen. De toewijzing van middelen in het 
3TU.Sectorplan is in de eerste drie jaar door de overheid al volledig geconcentreerd op 
versterking van het onderwijs. Dit geeft ons voldoende ruimte, maar ook een duidelijke 
opdracht, om te handelen. 

2.7. CONCLUSIE: EEN PROGRAMMA VAN EISEN 
Er zijn verschillende redenen om juist nu fundamenteel na te denken over de inrichting 
van het UT-onderwijs, in het bijzonder in de bachelor. Als goede ontwerpers vertalen we 
onze voorwaarden in een programma van eisen: 

1. Het model moet leiden tot een effectieve en duurzame onderwijsorganisatie, 
waarin verantwoordelijkheden op het juiste niveau en de juiste plek liggen. 
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2. Het model moet het Twents onderwijsprofiel ondersteunen. Dat profiel heeft 
een aantal aspecten: 

a. High Tech, Human Toch: verschillende wetenschappelijke disciplines 
worden betrokken op het onderwerp van studie, 

b. 3 O’s: studenten bekwamen zich in de rollen van onderzoeker, ontwerper 
en organisator, 

c. Ondernemende houding: studenten worden gestimuleerd zelfstandig 
keuzes te maken en grenzen te verkennen 

2. De uitval in de opleidingen moet fors worden teruggebracht. De UT stelt zich tot doel 
dat op termijn 70% van de instromende studenten de instelling met een diploma 
verlaat. De 30% die uitvalt moet de instelling zo mogelijk binnen het eerste jaar, en bij 
voorkeur al binnen een semester verlaten. Daartoe heeft het eerste semester een 
oriënterend, diagnosticerend en verwijzend karakter. 

3. Het studietempo moet omhoog. Nominaal studeren moet de norm zijn. De UT stelt 
zich tot doel dat op termijn van de herinschrijvers 90% in vier jaar het bachelordiploma 
heeft. 

4. De kosten moeten omlaag. Op de totale kosten voor het onderwijs rust een 
taakstelling in de ordegrootte van 10%. Deze wordt zoveel mogelijk gerealiseerd door 
schaalvergroting in de organisatie en vereenvoudiging in de ondersteuning. 

5. Structureel meer instroom. Het volgen van met name technische opleidingen moet 
fundamenteel aantrekkelijker worden, door de kans op succesvolle afronding te 
vergroten en door programma’s aan te bieden die meer ruimte voor differentiatie 
geven. 

Om dit te bereiken zal in veel domeinen moeten worden gebroken met een bestaande 
cultuur. Dat zal niet altijd via kleine stapjes kunnen. Zowel de noodzaak als de kans 
liggen nu echter voor. Het spreekt voor zich dat dit niet ten koste mag gaan van de 
erkende kwaliteit van de bacheloropleidingen. Meer nog: deze kwaliteit zou een nieuwe 
impuls moeten krijgen. 
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3. DE TWENTSE VISIE OP ONDERWIJS 

Wat is dat Twentse profiel van een afstudeerder in de bachelor, en hoe denken we dat te 
bereiken? In de Strategische Visie RoUTe’14 zijn in 2009 al de hoofdlijnen van de UT-
visie op onderwijs uiteengezet. Ten behoeve van de Instellingskwaliteitszorg zijn deze in 
2010 verder uitgewerkt. Zoals veel zaken in Twente, is deze visie nuchter en compact: 

• Wij zien de student als partner, met een belangrijke verantwoordelijkheid voor 
zijn eigen onderwijs; 

• Wij bieden de student kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan, met ruimte voor 
maatwerk; 

• Studenten bekwamen zich in onderzoeken, ontwerpen en organiseren en komen 
daarbij in aanraking met technologie-, natuur-, maatschappij-, bedrijfs- en 
gedragswetenschappen; 

• Het onderwijs is er op ingericht dat de student zo snel mogelijk op de voor hem 
geschikte plek zit; 

• Studenten worden gestimuleerd een ondernemende houding te ontwikkelen en 
actief betrokken te zijn bij hun omgeving. 

• De campusgemeenschap is een belangrijk instrument in de leerervaring van de 
student. 

Deze visie op het onderwijs is ingegeven door een overtuiging over wat we onze 
studenten moeten meegeven om succesvol te zijn in een snel veranderende, hoog 
technologische mondiale samenleving. Dat is niet enkel een solide theoretische basis in 
een bepaalde discipline of set van disciplines, maar ook de vaardigheid de principes die 
hier aangeleerd zijn toepasbaar te maken in andere domeinen. Deze ‘transferable skills’ 
zijn de permanente waarde in een omgeving waar kennis snel vernieuwt én veroudert. 

Als we de gebieden waarin we een student willen ontwikkelen proberen te classificeren, 
dan levert dat vier gebieden op: 

1. Algemene academische vaardigheden 
Hieronder vallen de klassieke vaardigheden als logisch redeneren, 
analyseren, en (schriftelijk) communiceren. Daar zijn moderne vaardigheden 
aan toe te voegen: informatie verwerken, samen kunnen werken en 
problemen op kunnen lossen. 

2. Domein- of discipline-specifieke academische vaardigheden 
Het beheersen van de methodologische en praktische vaardigheden die 
eigen zijn aan een bepaald domein, op een zodanige aard dat ze 
transferable zijn; oftewel dat de student in staat is ze ook toe te passen 
buiten de specifieke casus aan de hand waarvan ze zijn aangeleerd, of zelfs 
het domein waarin ze zijn aangeleerd. Voorbeelden zijn mathematisch 
modelleren en experimenteren voor de sciences; kwalitatief en kwantitatief 
analyseren en duiden in de gammawetenschappen en construeren en 
prototypen creëren in de ontwerpwetenschappen. 

3. Professionele houding en attitude 
We willen studenten stimuleren om creatief te zijn en durf te tonen in het 
aanpakken van problemen. Samen met passie voor het onderwerp definieert 
dit in belangrijke mate de ‘ondernemende’ houding waar we in Twente trots 
op zijn. Daarbovenop is het van belang dat de student kritisch kan 
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reflecteren op zijn handelen én zijn kennis, en er zowel de betrekkelijkheid 
als de mogelijke gevolgen van kan zien. 

4. Kennisniveau 
Vaardigheden en attitude gaan zweven als ze geen fundament hebben in 
gedegen kennis; op basaal niveau van het functioneren van wetenschap, 
technologie en samenleving en uiteraard voldoende grondig in het specifieke 
domein van studie. 

Het vertrekpunt is dus dat er een specialisatie is waarin een substantiële diepte wordt 
bereikt. Niet enkel vanwege de kennis die daarmee van de specialisatie wordt opgedaan, 
maar ook en vooral omdat een aantal methodische vaardigheden en het vermogen tot 
abstractie binnen de specialisatie enkel op die manier kunnen worden bereikt. 

3.1. HIGH TECH, HUMAN TOUCH 
Specialisatie is nodig om diepte van begrip te bereiken en daarmee een aantal 
vaardigheden te leren beheersen die ook buiten het domein van specialisatie hun 
toepassing vinden. Dit is echter niet voldoende. De student moet ook in staat zijn de 
context van zijn kennis en zijn handelen te overzien. Dat vooronderstelt kennis en inzicht 
in die context. In het Twentse geval is dat specifiek voor technici een goed begrip van het 
functioneren van mensen en de geglobaliseerde samenleving; en voor sociale- en 
gedragswetenschappers een begrip van de technologie die achter een belangrijk deel 
van de sociale en ethische complexiteit van deze samenleving zit. 

Er zit ook een sociaal aspect aan verbreding. Dat is het vermogen samen te werken met 
specialisten uit andere domeinen. Niet alleen is een minimale kennis van elkaars domein 
nodig voor een zinvolle uitwisseling van ideeën; minstens zo belangrijk is het daarmee 
gepaard gaand respect voor wederzijdse professionaliteit en inzicht in de (sociale en 
wetenschappelijke) waarde van de andere domeinen. 

Door High Tech en de Human Touch bij elkaar te brengen, willen we specifiek Twentse 
T-shaped professionals opleiden. De T-shaped professional is een expert die voldoende 
diep in de materie van het vakgebied zit om er kennis of toepassingen aan toe te kunnen 
voegen, en tegelijk genoeg inzicht in de context heeft om enerzijds te kunnen reflecteren 
op de beperkingen van zijn expertise en anderzijds die expertise te vertalen naar en 
toepasbaar te maken in andere domeinen. 

3.2. ONDERZOEKEN, ONTWERPEN EN ORGANISEREN 
De klassieke gedachte achter de universiteit, die terug gaat op haar vader Alexander von 
Humboldt, is dat de student die langs de ladder van de wetenschap is afgedaald tot in de 
diepste krochten van de werkelijkheid, onderweg zoveel is tegen gekomen dat hij (het 
ging destijds niet over vrouwen) daarna tot alles wat een burger vermag in staat mocht 
worden geacht. Dat is niet meer waar. Naast de onderzoeker definiëren wij twee andere 
rollen waar een academicus die in de moderne wereld verschil wil maken zich moet 
bekwamen: de ontwerper en de organisator. 

Deze rollen worden door Heleen Miedema en Kees Ruiter als volgt gedefinieerd: 

1. Onderzoeken: 
kritisch beoordelen van bestaande wetenschappelijke kennis en kunnen 
bijdragen aan ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis. Een probleem 
is het uitgangspunt en de hypothese is vaak het aangrijpingspunt voor de 
kennisontwikkeling. Nieuwe kennis voor de studenten hoeft natuurlijk geen echt 
nieuwe kennis te zijn. Binnen de opleidingen maken studenten kennis met 
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andere vormen van onderzoek zoals gebruiks- en gebruikersonderzoek, 
feitenonderzoek e.d. waarbij de onderzoekstechniek wordt geoefend; 

2. Ontwerpen:  
integreren van wetenschappelijke kennis bij het systematisch ontwikkelen van 
nieuwe oplossingen voor complexe problemen. De te bereiken oplossing is het 
uitgangspunt. Modelvorming, evaluatie van het proto-type en generalisatie 
dragen bij tot kennisontwikkeling; 

3. Organiseren:  
combineren van kennis uit verschillende wetenschapsgebieden met het oog op 
de implementatie van nieuwe oplossingen in een complexe maatschappelijke 
omgeving. Optimaliseren gegeven een brede context en rekening houden met 
onvolledig te kennen randvoorwaarden is kenmerkend. Kennisontwikkeling vindt 
plaats door middel van casuïstiek. (Ruijter & Miedema, 2010, p. 15) 

Deze rollen, die we de 3 O’s noemen, vullen elkaar aan. Studenten moeten in de 
bachelor een basale bekwaamheid ontwikkelen in elk van deze rollen. Verdere 
specialisatie in een van de drie O’s reserveren we voor de masterfase. 

Ken Robinson (2001) stelt dat creativiteit een aspect van intelligentie is dat we allemaal 
bezitten, maar dat de juiste omgeving en uitdaging nodig heeft om tot uiting te komen. 
Een omgeving met activiteiten en vragen die passen bij de persoonlijke talenten en 
voorkeuren van het individu. Op die manier kijken we ook naar de 3 O´s. Het zijn rollen 
waarin studenten hun creativiteit kunnen aanspreken en ontwikkelen en die hen uitdagen 
om in de context van hun studie te excelleren. 

De rollen zijn geen kennisdomeinen. Het gaat niet om het verwerven van kennis over 
onderzoeken, ontwerpen of organiseren. De rollen beschrijven wat een student moet 
kunnen. Het goed kunnen vervullen van een rol vooronderstelt naast een aantal 
vaardigheden als hierboven genoemd, ‘diepe’ kennis. Het daadwerkelijk kunnen 
onderzoeken, ontwerpen of organiseren betekent dat kennis in de daartoe benodigde 
domeinen op een fors meer dan oppervlakkige manier wordt beheerst. Ook hier geldt het 
principe van de T-shaped professional. De kennis moet daadwerkelijk kunnen worden 
geoperationaliseerd. Dat vooronderstelt diepe kennis én context. In het ontwikkelen van 
de rol van ontwerper, onderzoeker of organisator wordt de student bovendien duidelijk 
welke kennis en vaardigheden hij niet beheerst. 

De drie O’s staan daarbij in verschillende disciplines in verschillende hiërarchische 
verhoudingen tot elkaar. Kees Ruijter noemt dit ook wel het Droste-effect. Onderzoek 
moet georganiseerd worden en de onderzoeksopzet wordt ontworpen. Evenzo wordt het 
ontwerpproces georganiseerd en vooronderstelt het onderzoek op deelgebieden. 
Organisatoren ontwerpen een proces en onderzoeken effecten. Etcetera. 

3.3. EEN ONDERNEMENDE ATTITUDE 
Twentse T-shaped professionals onderscheiden zich ook in hun attitude. We noemen die 
ondernemend. Niet enkel in de nauwe betekenis van economische activiteit maar in de 
ruimere betekenis van actief op zoek gaan naar kansen en uitdagingen en daarbij niet 
enkel de gebaande paden volgen. Heleen Miedema en Kees Ruiter omschrijven het ook 
als de ‘ingenieurende houding’: 

“studenten zijn herkenbaar als ondernemend en initiatiefrijk, durven risico’s te 
nemen, hebben zelfinzicht en zicht op taken, functies en rollen bij een klus die 
gedaan moet worden. Tevens staan ze open voor inbreng van mensen met 
andere expertises, andere achtergronden, andere aanpakken. Studenten worden 
gestimuleerd tot maximale zelfontplooiing” (Ruijter & Miedema, 2010, p. 12) 
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3.4. CONCLUSIE: DE UT-BACHELORCOMPETENTIES 
In het vertalen van deze uitgangspunten naar de competenties voor het UT 
bacheloronderwijs houden we de criteria van Meijers als vertrekpunt aan (Bijlage 1). We 
werken ze echter bij in lijn met de UT onderwijsvisie. Dat betekent onder meer dat we 
naast onderzoeken en ontwerpen, het organiseren een duidelijke plek geven. Daarnaast 
geven we meer aandacht aan transferable skills en de typisch Twentse academische 
attitude. 

Deze competenties zijn gedefinieerd voor zowel het master- als het bacheloronderwijs. 
Op bachelorniveau is de mate waarin over de competenties moet worden beschikt 
uiteraard een andere. Relevant is daarbij dat wij de bachelor niet primair zien als een 
arbeidsmarktkwalificatie, maar als een relevante basis voor de masteropleiding. Voor 
studenten die met een bachelor de arbeidsmarkt willen betreden bieden we alternatieve 
uitstroomroutes aan, zoals de educatieve minor, die juist wel expliciet inzetten op een 
arbeidsmarktkwalificatie.  

De indicatie van het niveau waarop de hieronder genoemde competenties moeten 
worden beheerst, wordt ontleend aan de Dublin-descriptoren (Bijlage 2). Kort 
samengevat is het verschil dat van de bachelor-afgestudeerde wordt verwacht dat hij of 
zij kennis, inzicht en vaardigheden zelfstandig toe kan passen, terwijl de master-
afgestudeerde in staat is er bovenuit te stijgen en er met afstand en autoriteit op te 
reflecteren. 

Met inachtneming van dit verschil, definiëren we de competenties van de Twentse 
academicus als volgt: 

Een afgestudeerde van de UT … 

1. beschikt over gedegen intellectuele basisvaardigheden 
De afgestudeerde is competent in redeneren, reflecteren en 
oordeelsvorming en kan kennis en inzicht delen met anderen; in de context 
van een discipline, maar ook in interdisciplinaire samenwerking.  

2. is kundig in een of meer wetenschappelijke disciplines 
De afgestudeerde is vertrouwd met de bestaande wetenschappelijke kennis 
in een aantal disciplines en kan die kennis zowel zelfstandig als met 
anderen uitbreiden. 

3. is bekwaam in onderzoeken 
Onderzoeken betekent hier: het doelgericht en methodisch ontwikkelen van 
nieuwe kennis en nieuwe inzichten. 

4. is bekwaam in ontwerpen 
Ontwerpen is een synthetische activiteit gericht op de totstandkoming van 
nieuwe of gewijzigde artefacten of systemen, met de bedoeling waarden te 
creëren conform vooraf gestelde eisen en wensen. 

5. is bekwaam in organiseren 
Een Twentse academicus kan kennis uit verschillende 
wetenschapsgebieden combineren met het oog op de ontwikkeling van 
nieuwe oplossingen in een complexe maatschappelijke omgeving. Hij heeft 
inzicht in zowel de eigen aard van wetenschap, technologie en samenleving, 
als hun onderlinge verwevenheid. 

6. heeft een ondernemende houding 
Een Twentse academicus pakt problemen oplossingsgericht aan, door de 
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ontwikkeling en het gebruik van theorieën, modellen en samenhangende 
interpretaties. Hij is daarin creatief, heeft een internationale oriëntatie en 
durft onconventionele perspectieven te kiezen.  

7. kan verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van haar 
handelen 
Toepassingen van kennis, systemen of artefacten hebben 
(maatschappelijke) consequenties. Een Twentse academicus is zich hiervan 
bewust, kan deze consequenties zowel lokaal als internationaal overzien en 
is daarmee in staat er verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Deze competenties vormen het inhoudelijk kader voor het herontwerp van de 
curricula.  
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4. EEN NIEUW ONDERWIJSMODEL 

Om de hierboven beschreven visie en ambitie te realiseren willen we de inrichting van het 
onderwijs op een aantal punten aanpassen. We stellen een vorm van modulair onderwijs 
voor, waarin binnen voltijds onderwijsperiodes ruimte wordt gemaakt voor activerende en 
zelfstandige onderwijsvormen. Deze module is als een kleine opleiding in zichzelf, met 
een kop en een staart; een onderwerp en een beoordeling. Om flexibiliteit in het aanbod 
en kritische massa te genereren wordt tegelijk gezocht naar mogelijkheden om deze 
modulen voor meerdere opleidingen in te zetten. 

Het portfolio wordt tegelijk uitgebreid met een University College naar specifiek Twentse 
snit. Dit UC moet het profiel van de UT verder versterken, en daarmee ook een groep 
studenten aanspreken die we nu niet bereiken. Bovendien moet het UC een actieve rol 
spelen in de ontwikkeling van ons denken over kwaliteit van onderwijs. 

4.1. MODULAIR ONDERWIJS 
Er is in de onderwijskunde weinig discussie over de belangrijkste ingrediënten van 
effectief onderwijs. Effectief wordt hier begrepen als onderwijs dat snel en met weinig 
uitval een hoog niveau weet te bereiken. 

1. Reciprociteit tussen studenten: studenten leren bijzonder effectief van en met 
elkaar, in het bijzonder als ze van elkaar afhankelijk zijn. 

2. Actieve leervormen: actief lezen is beter dan passief luisteren, maar zelf 
bespreken en toepassen doet kennis nog beter beklijven en helpt bovendien het 
testen van het begrip. 

3. Continue werkdruk: in een korte tijd heel veel kennis absorberen, gevolgd door 
periodes van lage activiteit, is niet effectief. 

4. Accommodatie van verschillen in interesse en leerstijl: verschillende 
onderwijsvormen en keuzeruimte in curricula behoeden voor uitval. 

5. Regelmatige en snelle feedback: bevestiging van begrip moet snel op de 
verwerving van kennis volgen. 

6. Gemeenschap: identificatie met een academische gemeenschap (collega-
studenten en staf) vertaalt zich in intrinsieke motivatie. 

7. Hoge verwachtingen expliciet maken: het moet voor studenten evident zijn dat er 
prestaties worden verwacht; zowel door docenten als door andere studenten. 9 

Het hoorcollege als werkvorm scoort op veel van deze aspecten niet bijzonder goed. 
Daarmee is niet gezegd dat het een vorm is waar we vanaf moeten. Er is ook een 
belangrijk effect dat vooral de inspirerende senior docent kan hebben op studenten: het 
wakker maken van de verwondering en de liefde voor een vak. Hoogleraren zullen alleen 
al om die reden volop zichtbaar moeten blijven de undergraduate programma’s; in de 
collegezaal maar ook in projecten. 

De UT heeft een lange traditie met projectmatig onderwijs, en heeft daar veel ervaring 
mee opgedaan. Met name in de faculteit CTW is deze vorm als sinds jaren de standaard, 

                                                        
9 Met andere woorden en in andere clustering figureren deze principes in een groot corpus aan 
literatuur. Zie voor een inleiding bijvoorbeeld [http://www.studiesuccesho.nl/]. Ook John Hattie 
(2008) komt tot min of meer dezelfde conclusie na een meta-analyse van een grote hoeveelheid 
empirisch onderzoek naar onderwijssystemen. 
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maar ook Onderwijskunde is op dit model gebouwd. Vele andere opleidingen hebben ook 
onderdelen van deze vorm al in het curriculum verwerkt. Het is daarom niet vreemd dat 
we van dit model vertrekken, en een vorm hebben gezocht om de bovengenoemde 
ingrediënten van effectief onderwijs, waar ze dat nog niet deden, er bij aan te laten 
sluiten. 

Projectonderwijs geeft zeer positieve resultaten bij het activeren en motiveren van 
studenten. Bovendien is het een zeer goede onderwijsvorm voor zelfstandige verwerving 
van relevante kennis als ook het ontwikkelen van voor een academicus relevante 
vaardigheden. Wat projectonderwijs sec minder goed doet, is studenten stimuleren 
regelmatige voortgang te boeken. De beste methode die de literatuur daarvoor beschrijft 
is het onderwijs aanbieden in grote eenheden die over niet te lange perioden als geheel 
afgerond kunnen worden: modulen. 10 

We komen daarmee uit op een onderwijsmodel dat modulair is in opzet. De curricula 
worden opgebouwd uit modulen van substantiële omvang. Ze hebben dezelfde lengte en 
dezelfde studielast. Daarmee wordt maximale uitwisselbaarheid gegarandeerd.11  

In een module worden verschillende onderwijsonderdelen op een logische manier 
geclusterd rond een verbindend onderwerp of thema. Een module ‘Duurzame Energie’ 
kan bijvoorbeeld onderwijs in thermodynamica, fysische transportverschijnselen, 
gedistribueerde systemen en bestuurskunde logisch bij elkaar brengen. Dat gebeurt door 
een groep studenten een realistische opdracht te geven die in haar uitwerking kennis van 
deze disciplines veronderstelt. Deze kennis wordt zoveel mogelijk zelfstandig verworven 
door de groep, onder begeleiding van een tutor. Bepaalde kennis kan ook worden 
aangeboden in flankerend frontaal onderwijs, maar enkel als daar reden toe is. 
Bijvoorbeeld omdat blijkt dat de ‘begripsdrempel’ erg hoog is, of omdat het als inspirerend 
wordt ervaren. 

Een ander belangrijk kenmerk van de module is dat ze een begin en een eind heeft. Een 
module wordt gezamenlijk geopend en afgesloten. Als een stuk theorie als onderdeel van 
een module wordt aangeboden, dan moet het streven zijn het daar ook volledig aan te 
bieden; dus niet de ene helft nu en de andere helft in de volgende module. Daarmee kan 
namelijk een te strikte volgordelijkheid nodig worden. Dat haalt een belangrijk deel van de 
flexibiliteit uit het systeem. Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, maar moet wel het 
streven zijn. In het opleidingsspecifieke deel van het curriculum (zie paragraaf 4.3) is dit 
minder problematisch. 
                                                        
10 Varianten van projectonderwijs of probleemgestuurd onderwijs zijn op verschillende 
universiteiten te vinden. Aalborg was een belangrijke inspiratie in deze studie, zoals ze dat ook al 
eerder waren voor het Twents WB-curriculum. Andere bekende voorbeelden zijn Leicester en 
Manchester in het VK, University of Delaware in de VS en McMaster in Canada. Niet in al deze 
systemen worden projecten gebundeld in voltijds modulen. Waar dat wel gebeurt, zoals in Aalborg, 
zien we module-rendementen van rond de 80% (tentamen gehaald in de eerste ronde), uitval van 
ca 20% en gemiddelde studievertraging van niet meer dan 10% op de studieduur worden gehaald 
door Aalborg. In Nederland is de casus van de geneeskundeopleidingen goed gedocumenteerd 
(Schmidt, Cohen-Schotanus, Molen, & Splinter, 2010). Universiteit Maastricht herleidt haar goede 
resultaten ook volledig tot het probleemgestuurd onderwijs in combinatie met grote thematische 
onderwijseenheden. Er is echter ook kritiek. Kirschner et al. argumenteren bijvoorbeeld dat de 
successen niet zozeer te herleiden zijn tot de methode, maar eerder tot organisatorische aspecten 
van dit onderwijs. Curricula worden beter ontworpen en opleidingsmanagement en 
studiebegeleiding zijn effectiever, maar de methode op zich speelt in cognitieve zin geen rol 
(Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). Deze stelling is onderwerp van vurig debat. De resultaten op 
zich staan echter niet of nauwelijks ter discussie. 
11 Een secundaire reden is dat gelijkvormigheid grote administratieve voordelen heeft, die zich 
vertalen in lagere kosten voor ondersteuning. Parallel programmeren van modulen zou de 
keuzeruimte verder vergroten, maar heeft rooster-technisch grote nadelen die zich vertalen in veel 
minder flexibiliteit binnen de module. Bovendien is voltijds met een onderwerp bezig zijn een 
belangrijk uitgangspunt van het Twentse model. 
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De module bestaat uit zelfstandig onderdeel, dat we ‘project’ noemen. Hier integreren 
studenten het aangeboden materiaal, testen ze hun begrip en doen ze nieuwe vragen op; 
vragen die (zelfstandig) beantwoord moeten worden om het project succesvol af te 
ronden. Niveau en inhoud van het project zijn dus van groot belang. Aalborg, een 
universiteit met lange ervaring in projectonderwijs, definieert project in haar 
onderwijsvisie als volgt: 

“A project is a complex effort that necessitates an analysis of the target 
(problem analysis) and that must be planned and managed; […] it involves a 
new, complex task or problem; it extends beyond traditional organizations and 
knowledge; it must be completed at a point in time determined in advance. 

Projects are necessarily diverse with regard to scope and specific definition. 
no one specific template or standard exists to define “sufficiency” but rather, 
these determinations are made within each programme.” (Aalborg University, 
2010) 

In het project worden niet alleen vaardigheden geleerd of ‘met kennis geoefend’. Er wordt 
juist ook nieuwe kennis opgedaan. Het project is in die zin een onderwijsvorm die de 
onderwijsontwerper ook voor de kennis gerelateerde leerdoelen ter beschikking heeft. 
Het is zeker niet zo dat het project-deel ‘ten koste’ gaat van onderwijstijd. Het is 
onderwijstijd op zich, en zeer effectieve onderwijstijd bovendien.12 In het ontwerp van de 
module moet echter afgewogen worden welke kennis zich beter leent voor ‘frontale 
overdracht’ en welke voor meer ‘vraaggestuurd leren’. 

In een module wordt dus ook frontaal onderwijs 
aangeboden, al dan niet in separate 
moduleonderdelen. Dat kan zowel parallel als 
sequentieel. Een onderdeel kan bijvoorbeeld in 
de eerste twee weken voltijds worden 
aangeboden, waarna een aantal volgende 
onderdelen parallel wordt aangeboden. De 
flexibiliteit die zo beschikbaar is binnen de 
module heeft belangrijke onderwijskundige 
meerwaarde. De ruimte voor frontaal onderwijs 
kan zo worden ingevuld dat er een zo goed 
mogelijke onderlinge consistentie ontstaat, en 
een effectieve relatie met de projectopbouw. 

Zoals gesteld; de UT heeft op meerdere 
plekken goede ervaringen opgedaan met een 
zeer vergelijkbare manier van ontwerpen van 

onderwijs; met name in de opleidingen Werktuigbouwkunde, Industrieel Ontwerpen en 
Onderwijskunde. De projectvormen die daar gebruikt worden, zijn echter sterk 
ontwerpgericht en daarmee niet zonder meer bruikbaar in andere opleidingen met een 
grotere nadruk op onderzoek of organisatie. Met projectonderwijs in dergelijke 
opleidingen is echter buiten de UT wel veel positieve ervaring opgedaan. Het zijn geen 
wielen die we helemaal zelf hoeven uit te vinden. 

Het project moet een substantieel deel van de studielast in een module beslaan, wil het 
werkelijk meerwaarde hebben. De projectruimte kan met één project worden gevuld, of 
met meerdere, in intensiteit variërende projecten. In principe is het echter niet wenselijk 
                                                        
12 Ter illustratie: een student aan de Universiteit Maastricht heeft per week doorgaans niet meer 
dan 4 uur ‘frontaal’ onderwijs. Dit onderwijs heeft vooral als doel een kader te bieden. Het 
verwerven van specifiekere kennis vindt bijna volledig plaats in zelfstandig opererende groepen 
studenten, aan de hand van de problemen waar ze mee geconfronteerd worden. 

Figure 1: schema van een module 

project

eindbeoordeling

aftrap

zondag 2 oktober 11
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dat meerdere projecten parallel lopen. Dan mist het project zijn functie van integratie van 
de in een module aangeboden onderdelen. Binnen deze randvoorwaarden kan de vorm 
van het project echter in belangrijke mate module-specifiek zijn. 

Het project kan ook worden gebruikt om differentiatie aan te brengen binnen de module. 
Het is zeer goed mogelijk dat het frontale onderwijs in een bepaalde module relatief 
context-onafhankelijk is, terwijl verschillende groepen studenten, bijvoorbeeld in lijn met 

hun verschillende opleidingen of een 
voorgenomen specialisatie, verschillende 
projecten doen (zie figuur 2). Een module 
kan op deze manier dienst doen in 
meerdere opleidingen. In een module over 
ontwerpen kan bijvoorbeeld het frontale 
onderwijs voor alle studenten identiek zijn, 
terwijl de projecten civiel, 
werktuigbouwkundig of elektrotechnisch 
van aard zijn. 

Projecten hoeven ook niet per definitie 
volledig voorgedefinieerd te worden. Zeker 
meer ervaren studenten kunnen worden 
uitgedaagd om zelf met voorstellen te 

komen voor een project. Dit vooronderstelt dat studenten ook zelf een projectgroep 
kunnen samenstellen. Aalborg hanteert meteen vanaf het begin van de opleiding een 
dergelijke vorm, waarin studenten de leerdoelen voor het project krijgen, maar zelf 
groepen moeten vormen en met voorstellen moeten komen. Deze moeten uiteraard voor 
een bepaald moment in de module de goedkeuring van een begeleider krijgen. 

De lengte van de modulen moet logisch samenvallen met de jaarindeling. De logistieke 
consequenties van meerdere, afwijkende jaarcirkels naast en door elkaar draaien, zijn 
enorm. We kiezen daarom voor voltijds modulen van 10 weken, samenvallend met onze 
huidige kwartielindeling. Het volledig bachelorcurriculum zou daarmee uit 12 modulen 
bestaan. Van deze modulen zullen er een aantal verplicht moeten zijn en een aantal 
binnen bepaalde voorwaarden vrij te kiezen. 

Het is van belang dat de student op meerdere momenten in de module feedback krijgt 
over de voortgang. We zullen hier moeten zoeken naar toetsvormen die geen al te zware 
wissel trekken op de staf. De uitslagen van de toetsen moeten heel snel bekend zijn, wil 
de toets effect hebben op het studiegedrag. De student krijgt een totaalbeoordeling voor 
de module. Hoe deze tot stand komt is een ontwerpvraag die binnen de module kan 
worden beantwoord. Er zijn echter een aantal overwegingen te geven. Zie daartoe ook 
paragraaf 4.2. 

Kernbestanddelen van dit model zijn de integratie van effectief verroosterbaar frontaal 
onderwijs, met reciproque projectvormen, en een structuur die keuzeruimte mogelijk 
maakt. Daarbij komen continue werkdruk en regelmatige feedback door meerdere 
toetsmomenten. 

4.2. TOETSEN, WAARDEREN EN HERKANSEN 
In elk onderwijssysteem wordt getoetst in hoeverre is voldaan aan de doelstellingen die 
vooraf zijn opgesteld. Om de waarde van deze prestaties te beoordelen wordt een 
weging vastgesteld. Aan het einde van de onderwijseenheid (vak, module) wordt 
vastgesteld welke studenten aan de vooraf gestelde normen hebben voldaan. 
Transparantie in toetsbeleid wordt verkregen door vooraf te bepalen wat het onderwerp is 
in het onderwijs en hoe wordt beoordeelt wat een voldoende prestatie is. 

Figure 2: module met verschillende projecten 
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Per onderwijseenheid (module) wordt aangegeven welke kennis, vaardigheden en 
attitude worden onderwezen en wat de waarde is die aan deze onderdelen wordt 
toegekend. Daarbij gelden een aantal uitgangspunten: 

1. Het didactisch uitgangspunt is dat geschikte studenten die voltijds studeren een 
module met succes af moeten kunnen ronden.  

2. Een module is eigenlijk een miniopleiding, waarin disciplinaire kennis, vaardigheden 
en attitude op een geïntegreerde wijze aan bod komen. Dus ook de methoden en 
technieken die studenten als alumnus nodig hebben om hun vraagstukken op te 
lossen. Bovendien dient de context ook te worden meengenomen in deze module. 
Korter gezegd: elke module kent integratie van een wat, een hoe en een waar.  

3. Het projectprobleem kan ontleend worden uit de wetenschappelijke context van de 
discipline. De student leert hierdoor problemen te onderkennen, te analyseren en op 
basis van de analyse te komen tot een hypothese (mogelijke oplossing) en deze 
vervolgens in een adequate onderzoeksvorm te toetsen. Dit is de empirische cyclus 
van ons wetenschappelijk denken en handelen.  

4. Als een module een geïntegreerde logische onderwijseenheid is, is het logisch om te 
veronderstellen dat een module als geheel wordt afgerond. Een module is één ‘vak’, 
met dien verstande dat het eindcijfer van een module onderdeel is van de cijferlijst 
die de examencommissie beschouwt bij haar oordeel over al dan niet geslaagd zijn 
voor een opleiding. Voor een diploma of transcript zal meer dan enkel deze 
informatie nodig zijn. 

5. Zoals gezegd heeft een module expliciet geformuleerde leerdoelen, met een 
toetsmatrijs waarin weging van de onderdelen wordt weergegeven. Dit impliceert dat 
lokale examencommissies zich conformeren aan dit schema. Dit lijkt op het huidige 
stelsel van minoren, met als verschil dat de opleidingen in veel gevallen gericht 
samen een module zullen ontwikkelen en zie niet zonder meer uit een algemeen 
aanbod ‘plukken’. 

6. Als er verschillende groepen studenten dezelfde module volgen, kan er reden zijn om 
gedifferentieerd per groep te toetsen. Dit zou enkel bij uitzondering moeten gebeuren. 
Opleidingen maken in zo’n geval vooraf afspraken met de student over de geldende 
matrijs.13 

Studenten moeten regelmatig feedback krijgen op hun presteren. Met betrekking tot het 
projectdeel is dat een rol voor de tutor. Voor het overige onderwijs gebeurt dat door op 
meer momenten te toetsen. Niet al deze toetsen hoeven te ‘tellen’. Er kunnen ook 
diagnostische toetsen worden aangeboden. 

Er is geen reden om bepaalde toetsvormen voor te schrijven. Een toetsvorm volgt 
logischerwijs uit de doelen die zijn gesteld. Toetsing kan via tentamens, presentaties, 
papers, mondeling, etc. Studenten elkaar laten beoordelen is ook mogelijk. 
Beoordelingen kunnen ook individueel zijn, als het om groepswerk gaat. 

Het didactisch model zal vml vereisen dat flexibel met (bv diagnostische) toetsen moet 
kunnen worden omgesprongen: afhankelijk van hoe een module loopt kan het 
docententeam besluiten een extra activiteit in te lassen voor het hele cohort of misschien 
zelfs wel per (groepje) studenten. Hier is te leren van het “Mastery Learning” model van 
Bloom dat precies beoogt dat studeren en beheersen elkaar direct volgen.14 Bij Bloom 
zijn toetsen onderdeel van het leerproces en parameter voor leeractiviteit. 
                                                        
13 Of dit in de praktijk een werkbare vorm is moet nog verder worden onderzocht. Vooralsnog lijkt 
de noodzaak niet groot. 
14 zie http://www.education.com/reference/article/mastery-learning/ 
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Voor het vaststellen van de eindbeoordeling van een module, moet voor aanvang van de 
module een toetsmatrijs zijn vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe leerdoelen worden 
getoetst en wat de weging van de uitslag in de eindbeoordeling is. Deze matrijs is niet 
alleen nodig vanwege accreditatie en transparantie-vereisten, maar helpt de student ook 
bepalen hoe zijn inspanning over de verschillende onderdelen moet worden verdeeld.  

Het grote nadeel is dat deze transparantie calculerend gedrag stimuleert. Dat is deels 
weer tegen te gaan door het project zo te formuleren, dat men alle onderwijsonderdelen 
effectief nodig heeft en dus moet beheersen. Een andere oplossing is zware toetsen aan 
het eind programmeren. Deze zal echter uitstelgedrag tot gevolg hebben. 

De eindbeoordeling kan op verschillende manieren uit de toetsresultaten worden 
opgebouwd. Die wijze kan per module verschillen. Een gewogen gemiddelde ligt voor de 
hand, maar minimale uitslagen voor onderdelen of andere pass-fail opties kunnen ook 
worden toegevoegd. 

HERKANSEN 
Algemeen uitgangspunt dient te zijn, dat een module gehaald kan worden indien de 
student de inzet ook daadwerkelijk geleverd heeft. Herkansing is dus een uitzondering, 
maar kan geboden worden.  

De eerste situatie waarin herkanst kan worden is evident: overmacht. Een student die 
ernstig ziek is geweest of een ander soort tegenslag heeft ervaren en daardoor de 
module net niet met een voldoende af heeft kunnen ronden, moet in staat zijn middels 
een herkansing of aanvullende opdracht de module alsnog te halen. Daar kan in 
sommige gevallen ook extra begeleiding en onderwijs bij nodig zijn. 

Niet in alle overmachtssituaties kan de module nog ‘gered’ worden. De ziekte kan zo 
zwaar zijn, of de tegenslag zo ingrijpend, dat de student een groter aantal weken niet of 
nauwelijks kan studeren. Uit data van de studiebegeleiding blijkt dat circa 25% van de 
studenten gedurende hun opleiding met een tegenslag van die omvang wordt 
geconfronteerd. In deze gevallen zal een student één tot twee modulen niet, of niet 
volledig kunnen afronden. Voor deze groep moet de curriculumopbouw zodanig zijn dat 
het later volgen van deze modulen geen grote gevolgen heeft. De opties daarvoor 
worden hieronder beschreven. 

De tweede is subtieler. Docenten kennen de situatie waarin een student met grote inzet 
over de linie goede resultaten haalt, maar een specifiek onderdeel zonder aanwijsbare 
reden slecht scoort. Een dergelijke anomalie in het scorebeeld moet onderwerp van 
gesprek tussen docent en student kunnen zijn en kan dan ook leiden tot een herkansing. 

Op de herkansing moet niet gespeculeerd kunnen worden. De consequentie daarvan 
moet echter niet zijn dat de herkansing in geen geval gegund kan worden. De uitdaging is 
een systeem en bovendien een cultuur te creëren waarin met deze ‘discretionaire 
bevoegdheid’ op een effectieve manier kan worden omgegaan: zonder dat de herkansing 
toch weer de norm wordt; en zonder dat willekeur ontstaat. De ervaring op plekken waar 
men over is gegaan naar afschaffing van herkansingen leert dat deze overgang voor 
oudere cohorten moeizaam is, maar voor nieuwe lichtingen studenten snel als 
geaccepteerder realiteit wordt gezien. 

De ‘gegunde herkansing’ wordt zo mogelijk na een vakantieperiode gedurende het jaar 
geprogrammeerd, of als het een aanvullende opdracht is, wordt deze in een vakantie 
gedaan. Hiermee wordt voorkomen dat een project in de volgende module last heeft van 
herkansende studenten. Een optie die nog onderzocht wordt is om in het begin van de 
zomer een herkansingsperiode te programmeren. Dit zal geen tentamenperiode zijn in de 
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huidige zin van het woord, maar eerder een periode van 3 of 4 weken waarin aanvullende 
opdrachten kunnen worden geprogrammeerd, waarbij ook begeleiding beschikbaar is.15 

Een bepaald type leerdoel dat cruciaal is voor het afstudeerprofiel mag niet structureel 
worden gecompenseerd. Voor onderdelen die echt cruciaal zijn, zoals wiskunde in de 
eerste modulen van de bèta-majors is dit een optie die in de pilot BMT wordt getest.  

Een tweede optie is voor deze leerdoelen aanvullende voortgangstoetsing in te voeren. 
Het idee van een voortgangstoets is dat een 
aantal vaardigheden los van het onderwijs op 
gezette tijden worden getoetst. De weging van 
dergelijke toetsing is meestal relatief: alle 
studenten krijgen dezelfde toets; studenten 
moeten in een bandbreedte van hun peer-group 
zitten. Voortgangstoetsen kunnen aan EC 
worden gekoppeld, maar bijvoorbeeld ook aan 
een BSA of aan de toegang tot een bepaalde 
studiefase of een bepaalde specialisatie. 

Een derde optie is jaargemiddelden over 
specifieke deeltoetsen tellen (een soort GPA op 
onderdelen). Hier kunnen dezelfde 
consequenties aan verbonden worden als aan 
voortgangstoetsen. Het vooronderstelt echter 
dat deeltoetsen een formele status krijgen op 
examenniveau. De consequenties hiervan 
moeten nader onderzocht worden. 

EENHEID EN DIVERSITEIT 
Toetsmatrijzen zouden een zekere 
eenduidigheid moeten hebben, om studenten 
niet in te veel verwarring te brengen. Er is echter 
geen reden om iedere module volgens exact 
hetzelfde stramien te beoordelen. 

Een aantal randvoorwaarden die eventueel 
vastgesteld kunnen worden, zijn: 

• maximaal gewicht groepsbeoordeling 

• maximaal gewicht pass-fail beoordeling 

• gebruik van groesbeoordeling 

Groepswerk en groepsbeoordelingen brengen het risico van ‘meeliften’ met zich mee. Dit 
heeft twee kanten: ten eerste is er het risico dat een student credits krijgt waar geen 
verworven kennis of vaardigheden tegenover staan. Dat probleem kan worden opgelost 
in de toetsing, zowel in het projectwerk (waar ook individuele beoordeling mogelijk is) als 
in het frontale onderwijs. 

Ten tweede is er de schade die een groep kan leiden door het niet meewerken van een 
lid. De groep heeft hier zelf de eerste verantwoordelijkheid. Iedereen aan boord krijgen 
en houden is een belangrijke leerervaring. Vervolgens moeten er echter terugvalopties 
worden aangeboden door de opleiding. Problemen in de groep moeten ergens 

                                                        
15 Het is evident dat in het geval van een calamiteit of overmacht aan de kant van de opleiding per 
definitie reparatie en herkansingsopties moeten worden geboden. 

Een punt voor nader onderzoek is de 
aard van beoordeling. Het systeem 
dat wij gewend zijn, heeft weliswaar 
een 10-puntsschaal, maar is in 
essentie een zgn. pass-fail systeem. 
5,5 of meer betekent geslaagd, 
minder dan 5,5 betekent gezakt. De 
exacte score is een indicatieve 
toevoeging die nauwelijks 
consequenties heeft. In de 
roemruchte Nederlandse 6-jes 
cultuur is dit een belangrijke factor. 
Waarom zou je immers naar meer 
dan een 6 willen streven? Hoog 
willen scoren lijkt al snel ijdel of 
monomaan. 

Daarbij is ons 10-puntsstelsel 
absoluut. Een 10 betekent dat alle 
vragen goed beantwoord zijn. Of dat 
een bijzondere prestatie is, is niet 
direct duidelijk.1 Of hoge scores vaak 
voorkomen hangt daarnaast direct 
samen met gebruikte toetsvormen. 
Een 10 valt zelden of nooit voor een 
paper, net zo min als extreem lage 
cijfers. Daarmee heeft ons stelsel 
twee belangrijke nadelen: het geeft 
geen indicatie van excellentie en het 
geeft geen indicaties die zonder 
meer vergelijkbaar zijn. 
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bespreekbaar kunnen worden gemaakt en in het ergste geval moet door de opleiding 
ingegrepen kunnen worden door een student te verwijderen. 

4.3. CURRICULUMOPBOUW 
Een deel van de uitval in onze bachelor opleidingen is 
te herleiden op verkeerde keuzes, of voortschrijdend 
inzicht over de eigen talenten en interesses. De 
curricula die wij nu aanbieden kunnen dit gegeven 
slecht accommoderen. 

Dat is niet de enige reden om te zoeken naar manieren 
om studenten meer ruimte geven om zwaartepunten te 
leggen binnen hun opleiding. Studenten blijken 
opleidingen die daar ruimte voor geven ook 
aantrekkelijk te vinden. We zien in de bètahoek heel 
duidelijk dat de groei vooral zit bij de opleidingen die 
keuzeruimte bieden en ruimte geven om disciplines te 
combineren. 

Naast het evidente voordeel van schaal, zijn dit 
belangrijke redenen om te onderzoeken hoe in de 
opbouw van het curriculum meer gezamenlijkheid en 
meer ruimte voor eigen accenten of overstap geboden 
kan worden. We schetsen een proto-opleiding die dit 
streven zoveel mogelijk kan accommoderen. 

EERSTE FASE: BASIS 
Het streven is dat de opleiding in 6 modulen de basis 
van de opleiding creert 

Aan de eerste twee modulen worden extra eisen 
gesteld. Het onderwijs moet voor een redelijke 
diagnose van het talent van de student voor de 
opleiding zorgen. Daarnaast moet het de student zelf in staat stellen om zich een oordeel 
te vormen over de vraag of dit inderdaad de opleiding voor hem of haar is. Dat zijn eisen 
die niet voor alle opleidingen eenvoudig te combineren zijn. 

Ten tweede moet deze fase voor de inleiding in het universitaire leven zorgen. Studenten 
moeten er leren studeren en ervaren wat het betekent om op academisch niveau te 
werken. Daarbij hoort ook dat studenten in deze periode hun plek weten te vinden in de 
academische gemeenschap. 

De eerste twee modulen hebben zo binnen de basis van de opleiding een functie die 
vergelijkbaar is met de propedeuse: ze selecteren en verwijzen. Maar de keuze ligt nog in 
belangrijke mate bij de student. De student moet er zowel zijn interesse als zijn talent 
kunnen toetsen, alvorens een definitieve keuze te maken voor een opleiding. Van een 
bindend advies van de zijde van de instelling kan pas sprake zijn aan het einde het 
eerste jaar van inschrijving. 

Verschillende opleidingen verschillen in de mate waarin een student over bepaalde 
talenten moet beschikken, zoals kunnen abstraheren, modelleren of schrijven. De voor 
de opleiding relevante talenten moeten getoetst kunnen worden in de eerste modulen. 
Dat stelt specifieke inhoudelijke eisen aan het onderwijs dat in deze modulen wordt 
geprogrammeerd. 
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Als de conclusie in de eerste fase is dat de gemaakte keuze voor een opleiding niet de 
beste was, moet laagdrempelige overgang naar een andere opleiding mogelijk zijn. 
Laagdrempelig is niet hetzelfde als zonder drempel. Een student zal bij een overstap in 
de eigen tijd bereid moeten zijn een aantal onderwerpen bij te werken 

We willen maximaal stimuleren dat modulen tussen opleidingen worden gedeeld. 
Daarvoor zijn zowel redenen van inhoudelijke aard, als van bedrijfseconomische. Dat kan 
in de basis bijvoorbeeld door frontaal onderwijs te delen en het specifieke accent van de 
opleiding in het project terug te laten komen. De consequentie is dat de volgorde waarin 
de eerste zes modulen worden aangeboden tussen opleidingen moet worden afgestemd. 

TWEEDE FASE: KEUZERUIMTE 
De derde fase is de keuzeruimte. Deze beslaat in het model voor de opleiding 60 EC. We 
gaan uit van 30 EC gebonden of discipline-specifieke keuzeruimte en 30 EC volledig vrije 
keuzeruimte. De mogelijkheid om een periode aan een buitenlandse universiteit door te 
brengen is kan een manier zijn waarop  deze keuzeruimte wordt ingevuld. 

De vrije keuzeruimte is niet noodzakelijk helemaal vrij. Er is veel voor te zeggen om 
derdejaarsstudenten geen eerstejaars modulen te laten kiezen als keuzeonderwijs. De 
exacte regels hiervoor moeten in onderling overleg door examencommissies nader 
uitgewerkt worden. 

Omgekeerd zal ook niet elke module zonder meer toegankelijk zijn voor elke student. 
Een specialisatiemodule in de scheikundige technologie kan bijvoorbeeld alleen open 
staan voor studenten in bepaalde studierichtingen, onafhankelijk van de vraag of een 
examencommissie bij een andere major de module wil accepteren. 

Het aanbod in de keuzeruimte bestaat zoveel mogelijk uit modulen die voor meerdere 
majors zijn ontworpen. Dat kan gebeuren vanuit de majors, maar ook analoog aan het 
bestaande minor-model, vanuit eigen initiatief van groepen of individuele medewerkers. 
Verder is het mogelijk zijn dat modulen die tot de basis van een studierichting behoren, 
voor studenten in een andere richting tot de keuzeruimte behoren. 

Het verroosteren van de keuzeruimte in een aaneengesloten periode van een jaar heeft 
een belangrijk logistiek voordeel. In de jaarcyclus hoeft iedere module maar een keer te 
worden geprogrammeerd, om haar in principe voor iedere student toegankelijk te laten 
zijn. Dit geldt ook voor de modulen die regulier worden aangeboden in de basisfase van 
een andere opleiding. 

Begeleiding in het studieplan voor dit deel van het curriculum is een essentieel onderdeel 
van het model. Aan het begin van het tweede jaar van studie moet de student worden 
gestimuleerd om zich te oriënteren op het afstuderen en het vervolg na de bachelor. 
Keuzes die hierin gemaakt worden vormen het kader waarbinnen de keuzeruimte wordt 
gevuld. Dat kan zowel een verbreding als een verdere specialisatie zijn. Ook in die zin is 
de vrije keuzeruimte vrij. 

Om studenten de weg te laten vinden in dit aanbod van modulen, is naast een aantal 
gebaande paden een systeem van gestandaardiseerde beschrijving van niveau en 
inhoud van de modulen nodig. Analoog aan internationale standaarden wordt voor de 
niveau aanduiding het 100-200-300 systeem overwogen, waarbij in de cursuscodering 
wordt aangegeven wat het niveau in studiejaren is binnen de opleiding waar de module 
thuis hoort. Zo hoort een 100-niveau module psychologie bijvoorbeeld in het eerste jaar 
van een psycholoog, maar kan dezelfde module een plek hebben in de tweedejaars 
keuzeruimte voor een werktuigbouwer. 



 28 

Voor een inhoudelijke codering kunnen naast de disciplines de 3 O’s worden gebruikt. De 
module kan naast uiteraard een disciplinair en/of thematisch zwaartepunt de nadruk 
leggen op onderzoeken, ontwerpen of organiseren. 

DERDE FASE: CAP STONE 
Voor de afronding van de bachelor koppelen we de twee laatste modulen. De meeste 
opleidingen hebben aanzienlijk minder dan 30 EC ingeruimd voor een eindwerkstuk. In 
het model gaan we er ook niet van uit dat dit semester enkel wordt besteed aan 
zelfstandig onderzoek. De gedacht is dat in dit semester een groot (al dan niet 
individueel) project gepaard gaat met onderwijsbijeenkomsten, zoals een writing lab of 
seminars waarin tussentijds voortgang gepresenteerd wordt. Dergelijke activiteiten 
hebben een bewezen positieve invloed op voortgang en kwaliteit van het afstudeerwerk 
en kunnen voor meerdere afstudeermodulen gezamenlijk worden verzorgd. 

Daarnaast kan deze fase zeer geschikt zijn voor onderwijs dat gericht is op reflectie op 
het vakgebied, omdat de student in een fase is gekomen waarin verwacht mag worden 
dat het domein van kennis in zekere mate overzien kan worden. Het is dan zinvol om 
aandacht te besteden aan innovatie, (wetenschaps)historie, ethische reflectie en naar 
keuze algemene academische verdieping. 

Een laatste mogelijkheid is een deel van de ruimte te gebruiken om eventuele deficiënties 
weg te werken in het geval dat een student kiest voor een masterprogramma dat niet 
zonder meer op de bachelor aansluit en waarvoor de kwalificaties niet binnen de 
keuzeruimte konden worden verworven. 

Naast een finale proeve van bekwaamheid in de bachelor, is de afronding in deze visie 
het integrerende deel van de opleiding: de plek waar leerlijnen bij elkaar worden gebracht 
en met een zekere distantie kunnen worden beschouwd. Zowel in een project (dat alleen 
of in een kleine groep kan worden volbracht), als in aanvullend en aansluitend onderwijs. 
Internationaal wordt voor een dergelijk fase ook het begrip capstone  

Een belangrijke winst die hier moet worden gemaakt, is dat de afronding van bachelor 
ook daadwerkelijk binnen een geprogrammeerd semester plaats vindt. Niet alleen wordt 
hier studietempo gewonnen, maar het zorgt er ook voor dat studenten op vaste 
momenten hun bachelor afronden. Dit is cruciaal om de eisen van de harde knip te 
bedienen. 

4.4. FLEXIBILITEIT 
Uitgangspunt is dat iedere module een keer per jaar wordt aangeboden. Daarmee wordt 
belangrijke winst in exploitatiekosten van het model bereikt. Er zullen zich situaties 
voordoen waarin een student een module niet haalt, niet kan halen, of gelegitimeerd 
besluit zijn tijd voor andere zaken te gebruiken. Het systeem moet dit kunnen 
accommoderen, zonder te grote consequenties. Uit die voorwaarde volgen ook een 
aantal argumenten voor de hierboven geschetste opbouw van een proto-opleiding. 

Een niet gehaalde module wordt het volgend jaar in dezelfde periode opnieuw gedaan. 
Wanneer daar ook een verplicht onderdeel van het curriculum zit, zal dit bijgevolg door 
moeten schuiven naar dezelfde periode daarop. De consequentie van dit principe is dat 
verplichte onderdelen zo min mogelijk in dezelfde periode moeten worden 
geprogrammeerd. 

Bij het missen van een module moet het tevens mogelijk zijn om wel verder te gaan met 
de volgende module. Bij alle opleidingen zit een opbouw of volgordelijkheid in de basis. 
Dat zou kunnen suggereren dat dit niet gaat. Bij nadere bestudering blijkt echter in de 
meeste gevallen dat die volgordelijkheid slechts een klein deel van het voorgaande 
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studie-onderdeel betreft. Dit kan betekenen dat een student die een module mist, 
bijvoorbeeld door overmacht, voor succes in de volgende module een extra inspanning 
op een klein deel van het voorgaande studie-onderdeel alsnog moet leveren. De 
inschatting van de opleidingsdirecteuren is dat dit in de meeste gevallen haalbaar is. 

Gegeven een curriculumopbouw als in onderstaand schema (conform de gegeven 
ontwerpkaders) zijn er nauwelijks scenario’s waarin het missen van twee modulen tot 
meer dan een half jaar vertraging hoeft te leiden. 

 

In twee gevallen is de schade potentieel groot. Bij strikte hantering van de 
uitgangspunten, zal bij het niet halen van module 1 deze in periode 2.1 worden 
overgedaan. De daar geprogrammeerde verplichte module 5 zal dus in periode 3.1 voor 
het eerst kunnen worden gedaan. Gaat ook dit mis, dan moet 5 worden gedaan in 
periode 4.1. Aan het afstudeersemester zou dan niet eerder dan in het tweede semester 
van jaar 4 kunnen worden deelgenomen. Dit scenario geldt ook bij niet halen van 
modulen 2 en 6. In alle andere gevallen zal het doorschuiven alleen gevolgen hebben 
voor de toegang tot specifieke keuzemodulen die worden geprogrammeerd in de periode 
dat een eerdere module wordt overgedaan. 

De kans dat genoemde scenario’s, of equivalenten ervan bij een andere curriculum-
opbouw, voorkomen is klein. Het kan echter reden zijn hier een bijzondere voorziening 
voor te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van een alternatief voor een van de modules in 
een andere periode. 

4.5. CLUSTERING 
Het streven is aldus de huidige bacheloropleidingen in onderlinge samenhang opnieuw te 
ontwerpen. Hoe het stromenlandschap er uiteindelijk uit zal zien, is een vraag die pas 
beantwoord kan worden als dit ontwerpproces is voltooid. De vraag welke stromen 
vervolgens als opleiding geaccrediteerd kunnen of moeten worden, welke de status van 
majors krijgen en welke een specialisatie zijn, is uiteindelijk eerder een formeel-juridische 
dan een inhoudelijke vraag. De kaders van NVAO en CDHO zullen daarin een 
belangrijke rol spelen.  

Op dit moment zijn die kaders volop in beweging. De overheid wil instellingen stimuleren 
om licenties te clusteren, en biedt daarom al de garantie dat tot drie jaar na clustering 
teruggekeerd kan worden naar de oude registratie. De optie om binnen een registratie te 
werven met namen van afstudeervarianten ligt inmiddels ook op de onderhandelingstafel. 
Een belangrijke belemmeringen voor clustering van licenties zou daarmee weg kunnen 
vallen. Vooralsnog is het vertrekpunt echter dat alle CROHO-noteringen blijven bestaan. 

VARIANT 1

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

1 2 3 4

5
her 1

6
her 2

geb. keuze 1
her 3

geb. keuze 2
her 4

vrije keuze 1
her 5

vrije keuze 2
her 6

afstuderen 
her geb. keuze & vrije keuze

afstuderen 
her geb. keuze & vrije keuze

her vrije keuze/afstuderenher vrije keuze/afstuderen afstuderenafstuderen
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Voor het ontwerpproces en eventueel ook in de operationele fase kan het niettemin zinvol 
zijn de opleidingen bij elkaar te brengen in organisatorische eenheden. De vraag welk 
onderwijs al dan niet gedeeld kan worden, kan het best in de dergelijke clusters van 
inhoudelijk en uitvoeringsverantwoordelijken worden gemaakt. 

4.6. GEZAMENLIJK ONDERWIJS 
Schaalvoordeel wordt in het model gezocht door modulen in meerdere opleidingen in te 
zetten en door in de keuzeruimte modulen toegankelijk te maken voor studenten uit 
verschillende opleidingen. Waar nodig kan de projectruimte binnen deze modulen ruimte 
bieden voor specifieke differentiatie. 

Een andere weg om schaalvoordeel te halen, is te zoeken naar combineerbaarheid van 
onderdelen van de modulen. Veel van de basisonderdelen van verschillende opleidingen 
lijken sterk op elkaar of zijn zelfs feitelijk hetzelfde. Wiskunde en onderzoeksmethoden 
zijn bekende voorbeelden. Deze vakken lenen zich er echter vaak niet voor om in één 
module samen te brengen. Het zijn ondersteunende vakken die hun relevantie voor de 
student vaak uit de context van toepassing halen. 

Met name in de technische faculteiten wordt in het eerste jaar veel aandacht besteed aan 
wiskunde. Het onderwijs is taylor made per opleiding. Het Deense DTU heeft met succes 
een model geïmplementeerd waarin een deel van het onderwijs en de voorzieningen 
eromheen generiek zijn, met daarnaast disciplinespecifieke onderdelen. Dit programma 
loopt het hele eerste jaar voor alle studenten, met een studielast van ca 20 EC. De 
massa die op deze manier gecreëerd wordt, maakt dat met name in de ondersteunende 
voorzieningen zeer rijk onderwijs kan worden aangeboden: een geavanceerde digitale 
leeromgeving, aanvullende videocolleges, etc. Daarnaast maakt de schaal het mogelijk 
om zowel efficiënter als diverser remedial teaching te organiseren. Bovendien wordt een 
gemeenschapszin over opleidingsgrenzen heen gecreëerd. Aan de eettafel in het 
studentenhuis kan over onderwijs gesproken worden dat bijna iedereen volgt. 

Een vergelijkbare opzet kan goed ingepast worden in de modulaire structuur die hier 
wordt voorgesteld. Gezamenlijk onderwijs kan op een vast moment in de week worden 
gepland (‘maandag wiskundedag’). Discipline- of major-specifieke bijeenkomsten worden 
hier in samenhang met de modulen omheen gepland. 

Voor wiskunde en Methoden & Technieken wordt een dergelijke aanpak uitgewerkt. 

4.7. KIEZEN 
 “Een ruime meerderheid van de studenten die uitvallen in hun eerste jaar zien 
een verkeerde studiekeuze als belangrijkste oorzaak. De studie blijkt toch 
anders dan verwacht of studenten concluderen dat ze eigenlijk nog niet goed 
weten wat ze willen.” (ResearchNed, 2009) 

De scholier moet op het moment een keuze maken uit ruim 340 bacheloropleidingen aan 
de universiteiten en nog eens een veelvoud daarvan in het hoger beroepsonderwijs. De 
onderzoeken die zijn gedaan naar de manier waarop deze keuze worden gemaakt, tonen 
zonder uitzondering aan dat de inhoud van de opleiding daarbij in de meeste gevallen op 
zijn best een secundaire rol speelt. 

Het is maar de vraag of van de scholier heel veel meer kan worden verwacht dan hij nu 
op eigen kracht doet. De afstand tussen de inhoud van een academische opleiding en 
het dagelijks leven van een VWO-scholier is veel groter dan in een voorlichtingsdag, 
brochure of meeloopdag kan worden overbrugd. Zeker niet wanneer meerdere tientallen 
opleidingen moeten worden vergeleken. 
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Het maken van een goede keuze vooronderstelt bovendien niet alleen een beeld van de 
inhoud van een opleiding, maar ook het onderkennen van de eigen capaciteiten. 
Verschillende opleidingen vragen om verschillende talenten. Ruimtelijk 
voorstellingsvermogen is in de ene opleiding van groter belang dan in de ander. Het 
vermogen om patronen te herkennen in complexe informatie is van belang in de 
volgende. En in weer een andere speelt creativiteit een grote rol.16 

Zowel de student als de instelling hebben belang bij een goede match tussen het talent 
van de student en de inhoud van de opleiding. Met verschillende vormen van selectie en 
matching zijn door andere instellingen inmiddels goed ervaringen opgedaan. De 
wetgever verruimt de mogelijkheden hiervoor ook fors. Opleidingen met een Numerus 
Fixus zullen mogen selecteren. Andere opleidingen worden gestimuleerd om een 
‘matchingstraject’ te ontwerpen waarin studenten met een advies van de instelling 
gestimuleerd worden hun keuze indringend te overwegen. Wij hebben inmiddels 
toegezegd aan het ministerie een deel van de middelen voor het 3TU.Sectroplan hieraan 
te besteden. 

Bij het University College zal meteen worden begonnen met selectie. De opleidingen met 
een capaciteitsfixus zullen de extra mogelijkheden in eerste instantie vooral gebruiken 
om de diversiteit in hun studentenpopulatie te borgen. Instellingsbreed zullen we ons 
echter met name gaan concentreren op een beter wervings- en matchingstraject. 
Instellingsbreed fixus-beleid is nog niet aan de orde. 

Voor de match tussen student en opleiding is de variatieruimte die we achter de poort 
aanbrengen minstens zo relevant als wat we aan de poort kunnen doen. Dat is echter 
geen argument om voor de poort minder te doen. Integendeel: de opbouw van dit model 
en met name wat de UT verwacht van studenten, moet zeer goed uitgelegd worden. 

Het is mogelijk dat het model minder aantrekkelijk is voor sommige potentiele studenten. 
Als studenten daarom gemotiveerd voor een andere instelling, moeten dat niet worden 
gezien als verlies. Het doel van de werving is immers niet zoveel mogelijk studenten te 
krijgen, maar zoveel mogelijk studenten op de juiste plek te krijgen. 

INTRODUCTIE EN EERSTE FASE 
Zoals eerder gesteld: veel onderzoek toont aan dat lidmaatschap van een gemeenschap, 
bij voorkeur met een gedeelde hoge motivatiestandaard, een belangrijke factor voor een 
succesvolle studie is. De eerste weken van de studie spelen daarin een belangrijke rol. 
Het is zaak studenten zo snel mogelijk ‘in de juiste stand’ te krijgen.17 

In de huidige situatie wordt de ruimte om dit te bereiken in belangrijke mate aan de 
kennismaking met extra-curriculaire activiteiten besteed. De opzet van deze periode 
willen we heroverwegen. Zoals eerder gezegd moet de hele eerste fase mede bekeken 
worden vanuit het perspectief van de student zijn plek laten vinden in de academische 
gemeenschap. 

VERWIJZING 
Als een eerste module niet gehaald wordt is er reden voor een gesprek tussen de student 
en zijn begeleider. De student kan uit dat gesprek de conclusie trekken dat meteen moet 
                                                        
16 Het in niet bijzonder productief om deze discussie te voeren in termen als ‘meer of minder 
moeilijke opleidingen’. Het is misschien zo dat de drempel die een student over moet voor een 
basaal begrip van de kernconcepten in een discipline in het ene geval meer inspanning vereist dan 
in het andere. Harde data om deze vooronderstelling te onderbouwen zijn echter niet beschikbaar. 
17 In de VS is optimalisatie van de ‘first year experience’ bijna een discipline op zich geworden. Zie 
bijvoorbeeld het National Resource Centre for the First Year Experience and Students in Transition 
op http://www.sc.edu/fye/ 
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worden overgestapt naar een andere bachelor. Wordt de tweede module ook niet 
gehaald, dan wordt overstappen al een zeer voor de hand liggende keuze. De keuze blijft 
echter aan de student. Een bindend advies kan onder bestaande wetgeving pas na een 
jaar worden geëffectueerd. Dit BSA wordt onderdeel van de nieuwe opleidingen. 

4.8. UNIVERSITY COLLEGE VERSUS HONOURS IN DE OPLEIDINGEN 
De UT is voornemens om met ingang van september 2013 een University College (UC) 
te starten. Daarnaast moeten ook de andere opleidingen trajecten aan gaan bieden voor 
studenten die meer uitdaging zoeken.  

Het University College wil veelzijdige toptalenten opleiden die kunnen bijdragen aan het 
oplossen van grote vraagstukken in onze hoogtechnologische samenlevingen. Daartoe 
moeten deze studenten snel kunnen schakelen: inzoomen en uitzoomen en van 
perspectief wisselen zonder disciplinaire grenzen als belemmeringen te ervaren. Ze 
moeten technologie en exacte wetenschappen niet alleen als sociale fenomenen 
beschouwen, maar tot op een hoog niveau inhoudelijk begrijpen en toe kunnen passen. 
Tegelijk moeten ze de gedrags- en sociale domeinen niet slechts zien als 
toepassingsomgeving, maar een diep begrip hebben van de complexe samenhang 
tussen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.  

De onderwijsvormen en organisatie van het UC-curriculum zijn ook bedoeld als een 
continue leeromgeving voor de universiteit als geheel. Bevindingen uit het UC moeten 
hun weg kunnen vinden naar andere curricula. Het UC moet als experimenteeromgeving 
kunnen functioneren en moet daarnaast ook aansluiten bij een internationale stelsel van 
vergelijkbare programma’s. Daarom zal het UC waarschijnlijk een blijvende status aparte 
hebben, in bijvoorbeeld jaarrooster, inschrijvingsregelingen, studentenstatuut, etc. 

Het is van belang dat studenten die voor het UC kiezen, dat met de juiste argumenten 
doen. De selectieprocedure van het UC zal daar op toetsen. Studenten die wel de 
uitdaging zoeken, maar niet de breedte, moeten worden bediend door de andere 
opleidingen. Dat is een aanvullende reden om ook in de andere opleidingen aan 
honourstrajecten te werken, die extra uitdaging bieden bovenop het reguliere curriculum. 

Honourstrajecten kunnen instellingsbreed zijn, zoals het bestaande traject, waarin vanuit 
breder perspectief wordt gereflecteerd op wetenschap, techniek en samenleving. Een 
andere instellingsbrede variant van honours kan de interdisciplinaire ontwerpopdracht zijn, 
waar de beste studenten uit verschillende opleidingen elkaar vinden rond een ambitieuze 
ontwerpopdracht. De organisatie van dergelijke programma’s zou bij het UC kunnen 
liggen. 

Honourstrajecten kunnen echter ook gekoppeld zijn aan verdere specialisatie binnen de 
opleiding of bijvoorbeeld op verdieping in de wiskunde. 

4.9. STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING  
Het model gaat uit van een voltijds inzet voor de studie. Niet iedereen kan die inzet 
leveren. Voor studenten met een chronische functiebeperking is dit niet in alle gevallen 
mogelijk. Het is moeilijk vast te stellen hoe groot de categorie studenten is die door een 
dergelijke beperking structureel niet voltijds in onderwijs kan participeren. Landelijk 
onderzoek stelt dat het aandeel studenten dat structureel extra voorzieningen nodig heeft 
door een fuctiebeperking ca 8% is.18 Hiervan moet ca de helft een fundamenteel 
aangepast curriculum volgen. 

                                                        
18 Poels-Ribberink, Sombekke, Duijsings-van Oijen, Winkels, & Broek, van den (2011) 
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De inschatting van studie-adviseurs en student-decanen is dat de Twente situatie hier 
redelijk mee correspondeert. Goed te interpreteren data is hierover echter niet 
beschikbaar. Wat wel duidelijk wordt bij nadere bestudering van deze gevallen is dat ze 
zo divers dat er geen standaard-oplossingen voor zijn. Ook nu worden voor deze 
studenten afwijkende curricula ontworpen, met bijvoorbeeld meer zelfstudie of 
persoonlijke begeleiding. 

De enige oplossing zal ook in de nieuwe situatie maatwerk zijn. hier maatwerk. In goed 
overleg wordt een studieplan ontwikkeld voor de student, waarin per module wordt 
bekeken welke onderdelen ook eerder of later kunnen worden gedaan. Eerder, als ze 
onmisbaar zijn, maar wel buiten de context kunnen worden gedaan, later als ze 
aanvullend zijn. Het streven is daarbij wel zoveel mogelijk onderwijs parallel aan de 
projecten te laten lopen, zodat kwalitatieve participatie in de projecten mogelijk is. In 
sommige gevallen zal ook voor alternatieven voor de projecten moeten worden gekozen. 

Van een andere categorie zijn de functiebeperkingen die sociaal functioneren moeilijk 
maken. Als universiteit met een exact profiel heeft de UT relatief veel studenten met een 
stoornis in het autistisch spectrum. Onderwijs waarin veel interactie met studenten en 
begeleiders wordt voorondersteld zal voor hen een extra uitdaging opleveren. De vraag 
of dat een probleem is, en of er in alle gevallen voorzieningen voor getroffen moeten 
worden, is een zeer complexe. Bepaalde sociale vaardigheden kunnen voor een 
opleiding ook met recht een vereiste zijn. 

4.10. NEVENACTIVITEITEN 
Het actieve studentenleven, de studentondernemingen en het grote aantal voorzieningen 
dat op inzet van studenten draait, zijn een onderscheidend kenmerk van de UT. De 
ervaringen die studenten opdoen in deze activiteiten worden als zeer relevant voor de 
eigen ontwikkeling ervaren. Sommigen vinden zelfs dat een academische opleiding niet 
compleet is zonder dat de student een periode actief is geweest in bijvoorbeeld een 
vereniging. 

De consequentie van het beginsel dat voltijds inzet voor de studie de norm is, is dat een 
ander (impliciet) beginsel verlaten wordt, namelijk dat iedere student het recht heeft op 
tijd voor bestuur of bijbaan. De UT onderschrijft onverminderd het belang van een 
bruisend campusleven. Studenten die in staat zijn naast hun studie nog een uitdaging op 
te pakken, of dat zelfs nodig hebben, krijgen onverminderd de ruimte om zich daarvoor in 
te zetten. 

Het aantal verroosterde uren zal in het voorgestelde model in veel gevallen niet 
substantieel afwijken van het aantal in de huidige curricula en soms eerder kleiner zijn. Er 
wordt van studenten echter een continue inspanning gevraagd. In de gevallen waar de 
inspanning niet geleverd kan worden omdat de nevenactiviteit te omvangrijk is, kan dit 
beteken dat de studie daar tijdelijk voor onderbroken worden. Dit moet uiteraard mogelijk 
worden gemaakt. 

In de Visie Nevenactiviteiten worden compensatieregelingen voor nevenactiviteiten 
verder besproken.  

Een minstens zo belangrijke concurrent voor de studietijd in de week van student is het 
betaalde werk. In economische zin is het eerder rationeel om te lenen dan om te werken. 
Studenten moeten hier actief van overtuigd worden. Relevant werk kan daarnaast door 
de universiteit worden georganiseerd in de vorm van studentassistentschappen, 
bijvoorbeeld als onderwijsassistent in het geval van hogerejaarsstudenten. 
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4.11. TAAL 
De keuze voor Engels als voertaal heeft onmiskenbaar een populatie studenten 
aangesproken die anders niet voor de UT hadden gekozen. Dat zijn niet alleen studenten 
van buiten Nederland, maar juist ook studenten uit Nederland die studeren in het Engels 
meerwaarde vinden hebben, bijvoorbeeld om dat ze tweetalig middelbaar onderwijs 
gevolgd hebben, omdat ze een internationale achtergrond hebben en/of een 
internationale toekomst zien. 

De ervaringen met deze studenten zijn sterk wisselend. Een deel van de populatie laat 
een hoge motivatie zien en vaak ook grote talenten. Bij een opleiding als AT is echter 
juist in de groep niet-Nederlandse studenten de uitval erg hoog. Er lijkt vaker sprake te 
zijn van een mis-match tussen het programma en de verwachtingen van studenten; 
misschien door gebrekkige kennis van het Nederlands onderwijslandschap bij de student 
en/of door gebrek aan kennis en ervaring met deze studenten aan onze kant. In recente 
rapporten van bijv de onderwijsinspectie worden ook vragen gesteld bij de gevolgen voor 
het gerealiseerd niveau bij gebruik van een instructietaal die voor zowel docent als 
student vreemd is.  

De ervaringen met Engels als instructietaal zijn niet uniform positief. Hoe gaan we nu om 
met instructietalen voor de bachelors in een nieuw onderwijsmodel. Als er maximaal 
onderwijs gedeeld moet worden tussen opleidingen en onderwijs zo min mogelijk dubbel 
moet worden aangeboden, ligt het niet voor de hand twee instructietalen naast elkaar te 
gebruiken. Of toch? 

Een hybride model lijkt wel het verkennen waard. Als er zowel Nederlands- als 
Engelstalige modules worden aangeboden, en uit de laatste categorie een aantal 
trajecten worden opgebouwd die volledig Engelstalig zijn, is de consequentie dat 
studenten die geen Nederlands beheersen hooguit minder keuzeruimte hebben dan 
studenten die zowel het Nederlands als het Engels beheersen. Ook voor de inbedding 
van ATLAS ontstaat meer ruimte als er meer Engelstalig aanbod beschikbaar is. 

De consequentie zou wel zijn dat plenaire onderwijsactiviteiten (met name de 
gezamenlijke onderdelen van wiskunde en M&T) ook voor Nederlandse studenten in het 
Engels worden aangeboden. Specifieke werkgroepen kunnen vervolgens weer 
Nederlandstalig zijn. 

Een verder consequentie kan zijn dat een onderdeel dat tot het verplichte curriculum van 
zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige opleiding behoort, ook de gezamenlijke 
onderdelen in het Engels voert. Ook hier kunnen vervolgens Nederlandstalige projecten 
of werkgroepen worden aangeboden. 

De exacte consequentie van deze benadering wordt pas duidelijk als de curricula zijn 
ontworpen en er zicht is op de hoeveelheid modules die daadwerkelijk worden gedeeld 
tussen opleidingen die verschillende instructietalen overwegen. 

De discussie over de taal van instructie en het actief onderwijzen van taalvaardigheid is 
niet helemaal vrijblijvend. Bij toelating tot onze masterprogramma’s stellen wij een niveau 
Engels vergelijkbaar aan IELTS 6.5 verplicht. Dit is ook de landelijke standaard. Bij 
buitenlandse studenten vragen we hiervan een bewijs. Bij Nederlandse studenten nemen 
we eenvoudig aan dat ze dit niveau hebben. Het is maar zeer de vraag of dit terecht is.19 
In veel mastersprogramma’s is het niveau van taalbeheersing van onze eigen bachelors 
niet noodzakelijk het beste. 
                                                        
19 Het VWO-niveau voor Engels laat zich niet zonder meer vertalen naar IELTS, omdat andere 
vaardigheden getest worden. Een student komt echter niet per definitie van VWO-niveau naar 
IELTS 6.5 door alleen het lezen van Engelstalige literatuur en het schrijven van enkele papers in 
het Engels. 
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5. TOT SLOT 

Deze nota schetst de contouren van het Twente onderwijsmodel. Veel van de uitwerking 
van de beginselen van dit model zal gebeuren in de opleidingen en de modulen. Het 
model biedt alle ruimte om daar eigen keuzes te maken. Sterker: die variatie zal 
gestimuleerd worden, om best practices te laten ontstaan die op andere plaatsen nieuwe 
toepassingen kunnen vinden.  
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6. BIJLAGES 

6.1. HET ONTWERPKADER 
Voor het ontwerp van de nieuwe bachelors is het volgende kader gegeven: 

 
1. De bestaande opleidingen houden vooralsnog hun CROHO-notering en moeten 

uiteraard onder die notering accrediteerbaar blijven.  

2. De opleidingen worden opgebouwd uit modules. Dit zijn ondeelbare voltijds 
examenonderdelen van 10 weken/15 EC. 

3. De module heeft een thematische samenhang. Kern van de module is een ‘project’: 
een activiteit die studenten uitdaagt zelfstandig kennis en vaardigheden te verwerven. 
Het project wordt geflankeerd door onderwijsactiviteiten. De uitdaging is de 
afhankelijkheid van ‘frontaal onderwijs’ zo veel mogelijk te reduceren. 

4. Het project in de eerste module van jaar 1 is gerelateerd aan een UT-breed thema. 

5. De eerste twee modules hebben expliciet een selecterend en verwijzende rol. Ze 
introduceren het vakgebied en stellen student en opleiding in staat een redelijke 
inschatting te maken van de kans op succesvolle afronding van de opleiding. 

6. De basis van iedere opleiding bestaat uit 6 modules / 90 EC, inclusief de genoemde 
eerste twee modules. 

7. Vervolgens zijn er 2 modules voorwaardelijke keuzeruimte (voor specialisatie of 
verbreding binnen de opleiding). Deze worden bij voorkeur in periode 2.3 en 2.4 
geprogrammeerd. 

8. Er zijn twee vrije keuzemodules, waar de student kan kiezen voor onderwijs buiten 
het domein, bijvoorbeeld om zich te kwalificeren voor een specifiek 
masterprogramma, maar ook voor internationale uitwisseling of de educatieve minor. 
Om logistieke redenen moet deze vrije ruimte op een vast moment in het jaar worden 
geprogrammeerd. Daarvoor zijn periode 3.1 en 3.2 gekozen. Het staat de student vrij 
in deze ruimte voor verdere specialisatie binnen het domein te kiezen. 

9. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeermodule. Deze beslaat een semester, 
waarbinnen een afstudeerproject wordt geflankeerd door andere onderwijsactiviteiten. 
Een deel van de onderwijsruimte in dit semester is bedoeld voor reflectie en 
academische vorming. Omvang en aard hiervan is nog onderwerp van gesprek. De 
overige ruimte kan door de opleiding vrij worden gevuld. 

10. De modules worden ontworpen in zes clusters van verbonden opleidingen om de 
complexiteit van de ontwerpvraag te reduceren. Per cluster is één OLD als 
clustertrekker aangesteld, die in samenspraak met collega’s een set modules 
definieert.  

11. Binnen een cluster, en waar mogelijk ook over de clustergrenzen heen, wordt 
gestreefd naar maximale gezamenlijkheid. Ook wanneer dit bedrijfseconomisch niet 
direct noodzakelijk is.  
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6.2. DE MEIJERS-CRITERIA 
In 3TU-verband zijn 7 ‘competentiegebieden’ omschreven, waarin een afgestudeerde 
zich tot op een bepaald niveau moet hebben ontwikkeld. De zgn Meijers-criteria (Meijers, 
Overveld, & Perrenet, 2005). 

De student 

1. Is kundig in een of meer wetenschappelijke discipline(s) 
Een academicus is vertrouwd met bestaande wetenschappelijke kennis en 
heeft de competentie deze door studie uit te breiden. 

2. is bekwaam in onderzoeken 
Een academicus heeft de competentie door onderzoek nieuwe 
wetenschappelijke kennis te verwerven. Onderzoeken betekent hier: het op 
doelgerichte en methodische ontwikkelen van nieuwe kennis en nieuwe 
inzichten. 

3. is bekwaam in ontwerpen 
Veel academici zullen naast onderzoeken ook ontwerpen. Ontwerpen is een 
synthetische activiteit gericht op de totstandkoming van nieuwe of gewijzigde 
artefacten of systemen, met de bedoeling waarden te creëren conform vooraf 
gestelde eisen en wensen (bijv. mobiliteit, gezondheid). 

4. heeft een wetenschappelijke benadering 
Een academicus heeft een systematische aanpak, gekenmerkt door de 
ontwikkeling en het gebruik van theorieën, modellen en samenhangende 
interpretaties, heeft een kritische houding en heeft inzicht in de eigen aard 
van wetenschap en technologie. 

5. beschikt over intellectuele basisvaardigheden 
Een academicus is competent in redeneren, reflecteren en oordeelsvorming. 
Dit zijn vaardigheden die in de context van een discipline worden geleerd of 
aangescherpt en daarna generiek toepasbaar zijn. 

6. is bekwaam in samenwerken en communiceren 
Een academicus heeft de competentie met en voor anderen te kunnen 
werken. Dat vraagt om adequate interactie, verantwoordelijkheidsgevoel en 
leiderschap, maar ook om goede communicatie met vakgenoten en niet-
vakgenoten. Ook is hij of zij in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk 
of publiek debat. 

7. houdt rekening met de temporele en maatschappelijke context 
Wetenschap en technologie zijn niet geïsoleerd en hebben altijd een 
temporele en maatschappelijke context. Opvattingen en methodes hebben 
hun herkomst; beslissingen hebben maatschappelijke consequenties in de 
tijd. Een academicus is zich hiervan bewust en heeft de competentie deze 
inzichten te integreren in zijn of haar wetenschappelijk werk. 
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6.3. DUBLIN DESCRIPTOREN 

 

 

  1

‘DUBLIN DESCRIPTOREN’ 
(Omschrijving niveau bachelors en masters) 
 
 
(zie ook: accreditatiekader bestaande opleidingen, pagina 21) 
 Kwalificaties Bachelor Kwalificaties Masters 

 
Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en 

inzicht van een vakgebied, 
waarbij wordt voortgebouwd 
op het niveau bereikt in het 
voortgezet onderwijs en dit 
wordt overtroffen; functioneert 
doorgaans op 
een niveau waarop met 
ondersteuning van 
gespecialiseerde 
handboeken, enige aspecten 
voorkomen waarvoor kennis 
van de laatste ontwikkelingen 
in het vakgebied vereist is. 

Heeft aantoonbare kennis en 
inzicht, gebaseerd op de 
kennis en het inzicht op het 
niveau van Bachelor en die 
deze 
overtreffen en/of verdiepen, 
alsmede een basis of een 
kans bieden om een originele 
bijdrage te leveren aan het 
ontwikkelen en/of toepassen 
van ideeën, vaak in 
onderzoeksverband. 
 

Toepassen kennis 
en inzicht 

Is in staat om zijn/haar kennis 
en inzicht op dusdanige wijze 
toe te passen, dat dit een 
professionele benadering van 
zijn/haar werk of beroep laat 
zien, en beschikt verder over 
competenties voor het 
opstellen en verdiepen van 
argumentaties en voor het 
oplossen van problemen op 
het vakgebied. 

Is in staat om kennis en 
inzicht en 
probleemoplossende 
vermogens toe te passen in 
nieuwe of onbekende 
omstandigheden binnen een 
bredere (of 
multidisciplinaire) context die 
gerelateerd is aan het 
vakgebied; is in staat om 
kennis te integreren en met 
complexe materie om te 
gaan. 

Oordeelsvorming Is in staat om relevante 
gegevens te verzamelen en 
interpreteren (meestal op het 
vakgebied) met het doel een 
oordeel te vormen dat mede 
gebaseerd is op het 
afwegen van relevante 
sociaalmaatschappelijke, 
wetenschappelijke of ethische 
aspecten. 

Is in staat om oordelen te 
formuleren op grond van 
onvolledige of beperkte 
informatie en daarbij rekening 
te houden met sociaal-
maatschappelijke en ethische 
verantwoordelijkheden, die 
zijn 
verbonden aan het toepassen 
van de eigen kennis en 
oordelen. 

Communicatie Is in staat om informatie, 
ideeën en oplossingen over te 
brengen op 
publiek bestaande uit 
specialisten of niet-
specialisten. 
 

Is in staat om conclusies, 
alsmede de kennis, motieven 
en overwegingen die hieraan 
ten grondslag liggen, duidelijk 
en ondubbelzinnig over te 
brengen op een publiek van 
specialisten of niet-
specialisten. 

Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die 
noodzakelijk zijn om een 
vervolgstudie die een hoog 
niveau van autonomie 
veronderstelt aan te gaan. 

Bezit de leervaardigheden die 
hem of haar in staat stellen 
een vervolgstudie aan te 
gaan met een grotendeels 
zelfgestuurd of autonoom 
karakter. 
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