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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

0. lnleiding
ln een Onderwijs- en Examenregeling (OER) van een hbo bacheloropleiding van LOI Hogeschool is

aangegeven welke procedure en welke rechten en plichten van toepassing zijn met betrekking tot het
onderwijs en de examens van die opleiding. De versterkte informatie moet in samenhang worden
bezien met de inschrijfuoorwaarden en de informatie welke ter beschikking wordt gesteld
voorafgaand aan en tijdens de studie.

Voor inschrijving is informatie verstrekt in zowel een informatiebrochure (studiegids) als via de
website van LOI Hogeschool. T'rjdens de studie handelt het in de regel om praktische informatie welke
wordt verstrekt via de digitale leeromgeving, en in een voorkomend geval per brief. Het handelt dan
bijvoorbeeld om de exameninformatie en/of informatie over praktijkdagen.

De hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie wordt door LOI Hogeschool uitgeleverd via twee
begeleidingsvarianten: uitsluitend via afstandsonderwijs en in de vorm van een begeleidingsvariant
(Klassikaal) met extra lesdagen. De eindkwalificaties, leerinhoud van de onderwijseenheden, de
examens en het afsluitend examen ten behoeve het behalen van de hbo bachelorgraad zijn in beide
varianten volkomen gelijkwaardig.
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

1. Definities
In deze Onderwijs- en examenregeling wordt verstaan onder:

5

Afstudeerdocent: De docent die het afstudeerproces begeleidt en als eerste
beoordelaar van de afstudeeropdracht(en) optreedt.

Aspirant student: Degene die voomemens is zich in te sckiiven bii de instelline
Bachelorexamen Het afsluitend examen van de bacheloropleiding waama de

kandidaat bij een voldoende beoordeling een getuigschrift met
beoordelingsliist en supplement wordt uiteereikt.

Beoordelingslijst: Het overzicht van de door de kandidaat behaalde
examenresultaten. Zie verder bii Getuisschrift.

Bestuur: Het bestuur van de instelling
College van beroep voor de examens: Het college ingesteld door het bestuur zoals bedoeld inart.7.60

wHw
Certificaat/Diploma/Verklarin g: Het schriftelijk bewijs van een met goed gevolgd afgelegd

examen, praktijkopdracht, stage en met voldoende resultaat
afgerond eindwerkstuk in de afstudeerfase.

Certificaateis: Een aanvullende eis, waaraan een voor het examen geslaagde
kandidaat moet hebben voldaan, om in aanmerking te komen
voor de verstrekking van een diploma, getuigschrift of
certificaat.

Competentie: Een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -
vaardigheden die een persoon nodig heeft om binnen relevante
beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren

Contactdag: Mondelinge lesdag
Docent: Degene die in opdracht van de instelling de opdrachten van de

studenten beoordeelt
Examen: Zie onder Tentamen
Examenbureau: Het bureau dat onder verantwoordelijkheid van de

examencommissie is belast met de praktische uitvoering van de
organisatie en het afnemen van de examens

Examencommissie: De Centrale Examencommissie LOI die onder de
verantwoordelijkheid van de instelling onder andere is belast
met het afnemen van de examens overeenkomstig artikel 7. l2
wHw

Examengeld: Aan de instelling verschuldigd geldbedrag voor het afleggen
van een examen

Exameninformatie: Voor de kandidaat of student beschikbare informatie over het
bachelorexamen en examen(onderdeel), zoals toelatingseisen,
diploma-eisen of certificaateisen, examenprogramma,
aanmelding en uitslagregeling als gepubliceerd in de digitale
leeromgeving.

Examenleider: Het examencommissielid of een door de examencommissie
aangewezen persoon die namens de examencommissie toezicht
houdt op de examens en op naleving van het examenreglement

Examinator: Een deskundige aangesteld door de examencommissie belast met
het beoordelen van examenwerk dan wel het aftremen van
mondelinse en/of praktiikexamens

Flexibele examinering: Examenvoorziening waardoor een individuele kandidaat in de
gelegenheid is zelfeen keuze te maken uit beschikbare data en
locaties voor het afleggen van een examen. Afname geschiedt
daar computergestuurd en de examengegevens worden digitaal
opgeslagen en verwerkt.

Gecommitteerde: Een gecommitteerde die namens een ministerie belast is met
toezicht op een examen ofeen deel daarvan.

@ ^'r* 
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t In dere regeling wordt een tentamen verder benoemd als "Examen"

Gedelegeerde: Degene die naar de examencommissie is afgevaardigd door een

organisatie, die in de maatschappij een toonaangevende rol op

het vakgebied van het examen vervult.

Getuigschrift: Het bewijsstuk dat aan de kandidaat wordt verstrekt na het met

gunstig resultaat afgelegd volledige examen, als bedoeld in

artikel 7.1 I van de Wet op het Hoger onderwijs en

Wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de

bacheloropleiding.
LOI Hogeschool kent eveneens een propedeutisch getuigschrift

ter bevestiging van volledige afronding van de propedeutische

fase.

Instelling: Stichting LOI Hoger Onderwijs gevestigd te Leiderdorp; LOI

Kandidaat: De kandidaat die zich op zijn verzoek voor een examen heeft

laten inschrijven en in de gelegenheid wordt gesteld een examen

af te

Klassikaal: Afstandsonderwijs gecombineerd met lesdagen
(begeleidingsvariant)

Module: Equivalent met onderwiiseenheid

OER: De Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld nart.7.I3
wHw

Onderwijseenheid: Onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die in
samenhang met andere onderwijseenheden het prograÍlma van

de opleiding vormt. Een onderwijseenheid kan betrekking
hebben op een praktische oefening of

Onleidine: De hbo bachelor opleiding waar dit aan is gehangen

Praktij k(integratie)opdracht/Portfolio-
oodracht:

De opdracht ter aßluiting van een onderwijseenheid waarvoor

een certificaat wordt uitgereikt

Propedeuse: Propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8

wHw
Secretaris: De secretaris van de examencommissie

Stagedocent: Docent die namens LOI Hogeschool de uitvoering van en de

uitwerkingen van de stageopdrachten verifieert en beoordeelt

Stagementor: Begeleider van de student op een eventuele stageplek

Student: die zich de heeft

Studiepunt (EC): Eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel

7.4 WHW en welke wordt uitgedrukt in European Credits (EC)

nde 28 uren studie

Toezichthouder: Een door het Examenbureau ¿Iangewezen persoon die namens de

examencolnmissie toezicht houdt op de examens en op naleving

van het examenreglement; hieronder worden onder andere

surveillanten gerekend.

Tentamen Examen of examenonderdeel erlof de praktijkopdracht of
combinatie daarvan ter afsluiting van een onderwijseenheid
zoals bedoeld in art. 7.10, lid 1, WHW, waarvoor de kandidaat,

bij gunstig resultaat en indien hij voldoet aan eventuele
een certificaat

Toelatings- en vrijstellingscommissie: Commissie die werkt onder de verantwoordelijkheid van de

examencommissie belast met de aftrandeling van toelatings- en

vriistellingsverzoeken

Voorzitter: De voorzitter van de examencommlssle

WHW: De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Onderzoek

&[ t*" r.tnderwiisínstellingen



Ondenruijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

2. Positie LOI Hogeschool

De Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) is een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
erkende onderwijsinstelling. Het onderwijs van de LOI kenmerkt zich door afstandsonderwijs met een
grote variëteit aan leeractiviteiten, leeromgevingen en keuzemogelijkheden voor de student.
In 1996 is door het bestuur van de LOI de Stichting LOI Hoger Onderwijs opgericht, welke stichting
bevoegd gezagis van de LOI Hogeschool. De stichting en de door haar in stand gehouden hogeschool
moet op grond van een besluit van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
worden aangemerkt als een aangewezen instelling voor hoger beroepsonderwijs ex artikel 6.9 van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de door de LOI
aangeboden opleidingen hoger onderwijs aan wettelijke kwaliteitscriteria voldoen en dat exteme
expertise deel uitmaakt van het gehanteerde kwaliteitszorgsysteem.

Missie LOI Hogeschool
De missie van LOI Hogeschool luidt: "Het aanbieden van toegankelijk en arbeidsmarktrelevant
afstandsonderwijs, dat zich voor de student kenmerkt door een individueel en flexibel leerpad,
maximale onafhankelijkheid van tijd, plaats en tempo, continue beschikbaarheid van begeleiding,
technische eenvoud en betaalbaar collegegeld."

Kemwoord in die missie: aßtand. LOI Hogeschool biedt dan ook onderwijs op afstand, als tegenhanger
van het contactonderwijs pur sang. Ze is daarin niet de enige, maar wel onderscheidend. De
voorwaarde dat een student niet gebonden magzijn aan tijd, plaats en tempo om zijn studie te kunnen
volvoeren, is'leidend voor het LOl-product. Hij ligt aan de wortel van elke stap in het leerproces. Het
ontleent er zijn betekenis aan en daarin verschilt het van de systematiek van vrijwel iedere andere
onderwijsgever in ons land. Het is afstandsonderwijs waarin geen of slechts beperkt praktische
trainingsdagen zijn opgenomen.

Klassikaal
Uitzondering op voornoemde voorwaarde vofinen de opleidingen waarin de student kan kiezen voor de
begeleidingsvariant met meerdere vooraf geprogrammeerde les- of trainingsdagen: LOI Klassikaal.
De student kiest er dan bewust voor een deel van zijn flexibiliteit in te leveren omwille van een meer
op dafum gestuurd leerprogramma. Veelal vanuit de persoonlijke wetenschap beter te presteren in een
leeromgeving waarin sprake is van meer sociale interactie (met docenten en medesfudenten) en de
aanwezigheid van de spreekwoordelijke "stok achter de deur" in de zin van een opgelegde
kalenderprogrammering. Ongeacht welke begeleidingsvariant wordt gekozen, de uitvoering is helemaal
toegespitst op de mogelijkheden en soms beperkingen van afstandsonderwijs. In de praktijk betekent
dat een combinatie van traditionele educatieve en logistieke technieken, gemixt met geavanceerde,
vaak online oplossingen, bijeengebracht in een digitale (en soms fusieke) leeromgeving.

Kenrnerken doelgroep
De LOI heeft onderzoek laten uitvoeren naar de herkomst van de studenten die de hbo-
bacheloropleidingen volgen. Daaruit blijkt dat de studenten van de LOI:

- voor ruim 65Yo de leeftijd van 2l - 40 jaar hebben,
- voor 50% uit het mbo afkomstig zijn,
- voor 85%ó een studie volgen die aansluit bij een functie waarin ze werkzaam zijn,
- voor 55Yo al werken in een functie die het niveau heeft van de te volgen opleiding,
- pragmatisch zijn ingesteld,
- geen belangstelling hebben voor studiebegeleiding zolwrgze daarom niet vragen en

ongevraagde begeleiding als 'bemoeienis' zien en afivijzen,
- bü aanvang hun studie zo snel mogelijk willen starten en voltooien,
- alleen al door het volgen van de opleiding erkenning ondervinden op het werk; dikwijls heeft

de werþever de student gevraagd een hbo-opleiding te gaan volgen.

De reden dat de studenten een studie willen volgen kan variëren. Enerzijds om hun kansen op promotie
te vergroten met een hbo-opleiding, anderzijds om hun werkervaring die al van hbo-niveau is te
verzilveren met een diploma. De mogelijkheid tot dubbeldiplomering (naast het bachelor getuigschrift
kun je veelal met modules exteme certificaten behalen, zoals van NIMA, NEMAS, SVMAIIVO,
EXIN, etcetera) is eveneens aantrekkelijk voor deze studenten. Al met al heeft LOI Hogeschool zich in

7
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de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onderwijsvoorzieningmet een omvang van 20.000 studenten.
LOI Hogeschool biedt hen de mogelijkheid naast hun andere verplichtingen toch nog te gaan studeren,
omdat ze door het afstandsonderwijsconcept maximale vrijheid eryaren: ze studeren tijd-, tempo- en
plaatsonafhankelijk, en indien beschikbaar desgewenst naar keuze aangevuld met lesdagen. In het
kader van een Leven Lang Leren biedt de LOI hen dus nieuwe mogelijkheden.

Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod van de LOI Hogeschool bestaat voor veruit het grootste deel uit
bacheloropleidingen. LOI Hogeschool omvat meer dan 35 verschillende opleidingen die onder
verschillende sectoren/domeinen vallen, zoals health, business administration, communication,
commerce, social studies en economics.

LOI Hogeschool heeft ook een aanbod van bacheloropleidingen dat in samenwerking met bekostigde
hogescholen/universiteiten tot stand is gekomen. Zo is met de Hanzehogeschool Groningen
samenwerking gezocht ten behoeve van de brede hbo bacheloropleiding Engineering.

I@ ^'O* 
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Ondenrvijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

3. Basís model LOI Onderwijs

1. lnleiding

Onder het onderwijs van LOI ligt het Basismodel LOI Onderwis. Dit basismodel heeft als scope alle
opleidingsniveau's die LOI aanbiedt, dat wil zeggeíi functiegericht, mbo, hbo, post-hbo en universitair
onderwijs.
Het basismodel is een procesbeschrijving waarin fases van het opleidingsproces zijn beschreven voor elke
stakeholder in dat proces.

2. Basismodel LOI Onderwijs

Het Basismodel LOI Onderwys bestaat uit vier fases, namelijk leren - toetsen - evalueren - (her)ijken, en
verschillende stakeholders in nauwe relatie met de beroepspraktijk.

Afbeeldi ng : Basismodel LOI Onderwijs

2.1 Beroepspraktijk

De beroepspraktijk staat in het model centraal. Volwassen studenten van LOI zijn vaak werkzaam,
regelmatig in een relevante beroepscontext, of woiden in het kader van de opleiding daartoe bewogen bij
stages ofpraktijkopdrachten. Als selectiecriterium voor diverse functies binnen de begeleiding, beoordeling
en ontwikkeling van elke opleiding geldt dat men moet beschikken over relevante praktijkervaring. Het
opleidingsmanagement ziet er op toe dat opleidingen afgestemd zijn op de markt, aan de hand van
gelegitimeerde beroepsprofielen en aan de hand van signalen uit het werkveld. Aldus verkrijgt de opleiding
civiel effect.

2.2 Sttkeholders

In het model worden de volgende stakeholders onderscheiden:
- de student die individueel een opleiding bij LOI volgt;
- een team van begeleiders, zoals docenten en coaches en onafhankelijke beoordelaars die de student

daarbij ondersteunen;
- een team van ontwikkelaars die alle benodigde leercomponenten zoals studieteksten, multimedia,

opdrachten, lesplannen, begeleidingsrichtlijnen, examens en beoordelingscriteria tot stand doen
komen;

- en het opleidingsmanagement die het geheel stuurt conform didactische, bedrijfseconomische,
kwalitatieve en wettelijke uitgangspunten.

I
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diverse stakeholders in de beroepspraktijk, zoals beroepenveldcommissies, vakdeskundigen,
praktijkopleiders (mbo) en stagementoren (hbo).

2.3 Fases

Het basismodel is cyclisch en heeft vier fases:
- Leren (L);
- Toetsen (T);
- Evalueren (E);
- (Her)ijken (H).

De student doorloopt in deze vier fases achtereenvolgens de stappen bestuderen, oefenen, praktijkopdracht
maken, examen afleggen, evalueren, reflecteren en voorbereiden op de volgende cyclus..

De begeleider en beoordelaar ondersteunen de student door vragen beantwoorden, feedback geven,
formatief beoordelen, summatief beoordelen, verbeterpunten verzamelen, evalueren, rapporteren en
voorbereiden.

De ontwikkelaar realiseert benodigdheden voor zowel de student als de begeleider en beoordelaar. Stappen
in zijn proces zijn: ontwikkelen van onderwijsproducten, begeleidingscomponenten,
toetsmatrijs/examenstructuur, toetsproducten, beoordelingscompongnten, verzamelen verbeterpunten,
afstemmen op beroepspraktijk, ontwikkelen/herzien van leer- en toetsplan.

Het opleidingsmanagement stelt ontwikkelaars en begeleiders aan, stuurt op tijdige beschikbaarheid van
onderwijscomponenten, toetsproducten, verzamelt kwaliteitssignalen van alle stakeholders, stemt af met de
beroepspraktyt en ontwikkelt of herziet de blauwdruk van de opleiding en toetsinstrumentarium.

@ *,0* onderwi jsi nstel li ngen 10
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4. Inrichting van het onderwijs van LOI Hogeschool

LOI Hogeschool biedt opleidingen aan gericht op werkenden. Deze opleidingen bestaan in twee
vorrnen: afstandsonderwijs (eJearning) en afstandsonderwijs gecombineerd met regelmatige lesdagen
(blended leaming). En in beide gevallen steunt deze visie op de missie van LOI Hogeschool:

Hel aanbieden van toegankelijk en arbeidsmarktrelevant onderwijs, dat zich voor de student kenmerkt
door een individueel enflexibel leerpad, maximale onaJhankelijkheid van tijd, plaats en tempo,
continue beschikbaarheid van begeleiding, technische eenvoud en betaalbaar collegegeld.

Voor LOI Hogeschool geldt dus:
. Leidend voor wat betreft de vorm: afstandonderwijs.
. Leidend voor wat betreft de doelgroep: werkende volwassenen.
. Leidend voor de inrichting opleiding/leeromgeving: aanbodgestuurde ontwikkeling van

kennisn begeleiding door praktijkdocenten en integratie werkplek van de student in de
opleiding

Dat is de leidraad die ten grondslag ligt aan het didactisch concept van LOI Hogeschool en de
uitgangspunten die LOI Hogeschool daarbij dus hanteert zijn:

1. Aanbodgestuurde ontwikkeling van kennis:
LOI Hogeschool heeft als taak om kennis gestructureerd en compleet aan haar studenten aan te bieden.
Alle inhoudelijke keuzes en bijbehorende opdrachten voor verwerking en diagnostische toetsing binnen
een bachelorprogramma worden door LOI Hogeschool gemaakt. Daarbij is het de taak van LOI
Hogeschool steeds de relevantie van gemaakte keuzes te duiden. Binnen het voorgedefinieerde aanbod
is de individuele student zelßturend ten aanzien van de leerroute, zijn inbreng van eigen
beroepsproducten in portfolio en afstuderen, eventuele keuzemodules of -uitstroomvarianten en zijn of
haar begeleidingsvragen. AanbodsturingzietLOl Hogeschool als voorwaardelijk voor efficiënte
zelfsturing van de student.

2. Begeleiding door docenten die werken in de praktijk:
Omdat studenten hun opleiding aan LOI Hogeschool vanuit de beroepspraktijk volgen, ziet LOI
Hogeschool het als haar taak om zoveel mogelijk met begeleiders te opereren die beschikken over een

ruime werkervaring en/of in de actuele beroepspraktijk werkzaam zijn. Juist begeleiders uit de praktijk
zijnbij uitstek in staat om de relevantie van de opleiding te duiden. LOI Hogeschool heeft als taak om
zorgte dragen voor individuele en praktijkrelevante feedback van docenten aan studenten en een
belangrijk criterium voor het aanstellen van een begeleider is dan ook het werkzaam in de
beroepspraktijk.

3. Integratie werkplek van de student in de opleiding:
LOI Hogeschool heeft als taak om onderwijs praktijkgericht vorm te geven en te optimaliseren voor
concurrency (geleerde theorie kan direct in de praktijk worden toegepast). Daartoe moet LOI
Hogeschool elk bachelorprogramma voorzien van een natuurlijke cadans in kennis verwerven en taak-
en probleemgericht toepassen in de eigen beroepspraktijk van de student. Hiermee geeft LOI
Hogeschool ook invulling aanhaar taak als competentiegerichte opleider.

Hiema worden deze didactische uitgangspunten van LOI Hogeschool uitgewerkt voor een raamwerk
van de LOI hbo bachelor, de digitale leeromgeving, het lesmateriaal en de begeleiding.

Raamwerkl hbo bachelor LOI Hogeschool
Het didactisch concept van LOI Hogeschool ligt op de eerste plaats ten grondslag aan het generieke
ontwerp van haar hbo bachelor curricula. Daarin zijn vastgelegd: de opbouw van het programma,
format voor competentiegericht leren en werþlek, kant- en klare programmaonderdelen, studielast,
leerroute/volgorde/niveau, toetsplan en studieloopbaanbegeleiding. In elke Onderwijs- en

I Het hier beschreven raamwerk is het richÍmodel van LOI Hogeschool. Veel opleidingen zijn conþrm
deze beschrijving ingericht, een aantal is nog "in transit" en een deel van de opleidingen moet als
gevolg van de samenwerking met andere aanbieders ofvanwege de vereiste dualiteit concessies doen
aan het richtmodel.
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examenregelin g zijn deze elementen geconcretiseerd en inhoudelijk uitgewerkt. Om elk van die

elementen te plaatsen is onderstaand het raamwerk op hoofdlijnen uitgewerkt.
Een hbo bachelor programma van LOI Hogeschool is opgebouwd uit:

' Een propedeutische fase van 60 EC;
. Een hoofdfase van 180 EC; de stage (30 EC) en de afstudeeropdracht 20 (EC) zijndaar

onderdeel van-

Het bachelorprogramma behandelt een aantal themaos. Elk thema sluit inhoudelijk aan op een

deelgebied in de beroepspraktijk van het domein waarvoor wordt opgeleidt. De thematische indeling
moet zodanig worden gekozen dat enerzijds de relatie van het bachelorprogramma met de

beroepspraktijk wordt uitgedrukt, en anderzijds de samenhang van het bachelorprogramma helder
wordt. Voor het bepalen van thema's in een specifiek programma kan worden aangesloten bij
specifieke domeincompetenties, rollen van de beroepsbeoefenaar, specifieke contexten enlofberoeps-
en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Met de thematische curriculumopbouw wordt de relevantie van de

progralnmaonderdelen in één oogopslag duidelijk. Bovendien is de thematische opzet gericht op het

doen ontstaan van een natuurlijke verweving in het opdoen van kennis en inzicht en het toepassen
ervan.

Elk thema beslaat namelijk een aantal modules en één portfolio-opdracht. De modules bieden
gezamenlijk het kennisfundament van de bachelor. De portfolio-opdrachten bieden gezamenlijk de

competentieonfwikkeling van de bachelor aan de hand van relevante beroepsproducten en reflectie.
In het geval van blended leaming is een thema gesplitst in twee blokken. Elk blok kent zijn eigen serie
lesdagen.

Format programmaopbouw LOI Hogeschoo I

Elk bachelor programma van LOI Hogeschool kent vier leerlijnen:
r Conceptuele leerlijn. Deze bestaat uit opdrachten gericht op vakgerichte kennis en vaardigheden.

De opdrachten worden uitgevoerd op basis van casuïstiek. De conceptuele leerlijn is geihtegreerd

binnen modules van het opleidingsprogramma.
. Generieke vaardigheden-leerlijn. Hierin leert de student hbo brede vaardigheden, zoals op het

gebied van communicatieve vaardigheden, managementvaardigheden, onderzoeksvaardigheden
etc. Voor deze leerlijn worden onder andere diverse generieke modules in de programma's van
LOI Hogeschool ingezet.
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. BeroepsproductJeerlijn. Competentieontwikkeling in de actuele beroepspraktijk. Deze leerlijn
komt expliciet tot uitdrukking in de portfolio-opdrachten

. StudieloopbaanJeerlijn. Gedurende de opleiding voert de student reflectie- en
functioneringsopdrachten uit.

Op de eerste plaats is de digitale leeromgeving van LOI Hogeschool het platform waarbinnen het
raamwerk van de bacheloropleiding zoals hiervoor beschreven, wordt geconcretiseerd. Kortom, de
leeromgeving is het dashboard voor het curriculum, de thema's, de modules, de portfolio-opdrachten,
het digitaal portfolio en de studieloopbaanbegeleiding - het aanbod. Om het studeren op afstand
mogelijk te maken heeft LOI Hogeschool primaire en secundaire functies toegewezen aan de digitale
leeromgeving.

De digitale leeromgeving
LOI Hogeschool kent de volgende primaire functies toe aan de digitale leeromgeving:

r informeren van student en begeleiders;
. faciliteren zelfdiagnose door de student;
. faciliteren van communicatie tussen student en zijn ofhaar begeleiders, gericht op leren;
. aanbieden van (deel van) summatieve toetsing;
. registreren van de individuele studievoortgang.

Hiermee faciliteert de leeromgeving van LOI Hogeschool tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk
asynchroon aßtandsonderwijs, ook voor de variant gecombineerd met lesdagen (Klassikaal). De
primaire functies bieden het kader voor individuele zelßturing binnen het aangeboden curriculum. De
verbinding tussen de student en zijn begeleiders uit de beroepspraktijk wordt integraal binnen de
leeromgeving gelegd. De leeromgeving biedt de student informatie om het eigen leerpad zodanig te
sturen dat hij of zij concurrency van leren en werken zelf kan optimaliseren, desgewenst met
ondersteuning van begeleiders.
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Naast primaire functionaliteiten biedt de leeromgeving diverse voorzieningen die ondersteunend zijn.

BinneÃ de digitale leeromgeving kunnen multimediale leerobjecten en online hoorcolleges worden

geihtegreerd. Voor LOI Hógeschool geldt dat echter niet als primaire functie van de leeromgeving. LOI

ftogesihool ziethet aanbieden van interactieve multimedia ook niet als leidend principe voor de

didãctische vormgeving van modules. Binnen elke opleiding wordt voor elke module afzonderlijk de

afiveging g..uuÈq ¿aar¡ij zijn de tebereiken leerdoólen bepalend. Inzet van multimedia2 richt zich op

vaa.dighiãen of competenties die niet (goed) op een andere wijze op afstand zijn aan te brengen.

Andere voorbeelden van secundaire functies zijn:
. Overzicht met bestelfunctionaliteit van verplichte en bestaande literatuur;
. Ondersteunende informatie en leerbronnen in mediatheken;
r Toegang tot exteme online bibliotheken;
. Discussiefora.

Lesmateriaal
Voor elke module, competentiegerichte portfolio-opdracht, stageopdracht (indien van toepassing) en

aßtudeeropdracht van iOI Hogeschool wordt op basis van de kwalificaties en leerdoelen specifieke, zo

compleet mogelijke, leerstof vastgesteld. Voor het merendeel van de modules is deze leerstof in print
beschikbaar. buu*e" sluit LOI Hogeschool aan bij het op ervaring gebaseerde uitgangspunt dat een

student de voorkeur geeft aan het studeren van deze leerstofop papier. Om studenten niet te overladen

volgt LOI Hogeschoól een verzendpatroon van leerStofdie het studietempo en leerroute van elke

individuele student volgt.

Een module kan gebaseerd zijn op uitsluitend LOI Hogeschool-leerstof. De andere mogelijkheid is dat

een module is gebaseerd op verplichte, bestaande literatuur (in hoofdstuk 7 van deze regeling is per

module (onderwijseenheid) vastgelegd welke literatuur is voorgeschreven). In dat geval maakt een

module bovendien gebruik van LOI Hogeschool-studiewijzer. In alle gevallen is de leerstof ook dan

opgezet volgens een gestandaardiseerd stramien. Deze eenvormigheid bevordert de zelfsturing door de

student. Er gaatg"".rì¡d verloren met wennen aan een binnen een module gehanteerde werkwijze.

Het LOlJesmateriaal en de verplichte bestaande literatuur vormen gezamenlijk de compleÍe leerinhoud

van de opleiding, ofivel het aanbod. Daarmee geeft LOI Hogeschool invulling aan het uitgangspunt van

aanbodsturing in haar didactisch concept.

De schriftelijke leerstof is onderverdeeld in hoofdstukken, die niet alleen een gestandaardiseerd

stramien voþen, maar bovendien in omvang steeds uit ongeveer 20-30 pagina's bestaan. Daarmee kan

de student steeds anticiperen op studielast.

De indeling in hoofdstr¡kken komt overeen met de architectuur van de digitale leeromgeving. Voor elk

hoofdstuk 
-ijn faciliteiten in de leeromgeving aanwezig, namelijk studieactiviteiten, kennistests,

kennistraineis en de mogelijkheid om opdrachten in te zenden. Zobiedt elk hoofdstuk in combinatie

met de leeromgeving instructie gericht op kennis, begrip en toepassen. Samenvattend wordt met de

synergie schriftelijke leerstof- leeromgeving invulling gegeven aan een deel van de klassieke taken

van de docent: structureren, motiveren, instrueren, diagnosticeren.

In het schriftelijk lesmateriaal wordt aandacht besteed aan de relevantie ofbetekenis van de leerstof

voor de prakt¡È. Zo worden regelmatig praktijkvoorbeelden gegeven, en richt een deel van de

inzendopdrachten zichop casuistiek. Daarnaast wordt alle leerstofperiodiek herzien onder andere om

aan te sluiten op actuele onfwikkelingen in de beroepspraktijk.

Begeleiding
De begeleiders van LOI Hogeschool - vakdocenten, beoordelaars werþlek, þortfolio)coaches,
stagedocenten en afstudeerdocenten - zijn belangrijk voor LOI Hogeschool- Om de in de

beroepspraktijk werkzame studenten, met een diversiteit in ervaringen, adequaat te kunnen matchen,

stelt iOt Hogeschool actuele praktijkervaring voorop. Zo ontstaat voor de student een realistische

2 Naast multimedia is ook de inzet van mondelinge lesdagen een optie voor het bereiken van specifieke

leerdoelen die niet (goed) op afstand zijn te bereiken. Daørtoe worden ook in het geval van e-learning

lesdagen met dergelijke specifieke leerinhoud geprogrammeerd. Lesdagen ziin dus niet voorbehouden

aan uitslu itend Klas s ikaal.
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verhouding totzijn begeleiders, waar te allen tijde een professionele dialoog gevoerd kan worden met
betrekking tot de relevantie van leerinhouden.
Om studenten te begeleiden stelt LOI Hogeschool het als voorwaardelijk dat elke begeleider dezelfde
blik op de opleiding heeft als de student. De leeromgeving is daartoe zo ingericht dat een begeleider als
een student de opleiding kan beschouwen; dat wil zeggen dat alle begeleiders toegang hebben tot
dezelfde functionaliteiten. Bovendien heeft elke begeleider binnen de leeromgeving voor elke student
dezelfde voortgangsinformatie als de student zelf ter beschikking: huiswerkresultaten,
examenresultaten en curriculum vitae en competentieontwikkeling in het digitaal portfolio.
De begeleider kan deze informatie gebruiken om individuele begeleiding op maat te bieden. Ook
gebruikt de begeleider deze informatie om te adviseren ten aanzien van de individuele leerroute.

Het begeleidingsmodel van LOI Hogeschool is reactief; dat wil zeggen dat een begeleider steeds
asynchroon reageert op inzendopdrachten ofvragen die een student via de digitale leeromgeving aan
hem of haar voorlegt. Dat is voorwaardelijk voor studentonaftrankelijkheid van tijd, plaats en tempo.
Het begeleidingsteam staat continu beschikbaar voor begeleidingsvragen. Overigens gelden de
voordelen van tijd- en plaatsonafhankelijkheid deels ook voor de begeleiders van LOI Hogeschool. Zij
zijn daarbij gebonden aan korte reactietermijnen.

Alle begeleiders van een student zijn te allen tijde toegankelijk voor opleidingsgerelateerde vragen, die
ontstaan naast of als gevolg van de geprogrammeerde inzendopdrachten. Daartoe is in de leeromgeving
een functionaliteit "vragen stellen" opgenomen. Vragen kunnen betrekking hebben op opleidingsniveau
(bijvoorbeeld rond studieplanning of-voortgang), deze vragen worden door de coach beantwoord. Ook
kunnen modulespecifieke vragen gesteld worden aan de betreffende docent. Tenslotte is voor
organisatorische vragen binnen het LOl-Customer Contact Center de Unit Hoger Onderwijs continu
beschikbaar, zowel telefonisch als per e-mail.

In de aanvangsfase van de opleiding wordt door LOI Hogeschool proactieftelefonisch contact
opgenomen met de student. Een nieuwe sfudent wordt gedurende de eerste drie maanden van de
opleiding telefonisch benaderd. Deze service calls hebben als doel om belemmeringen of
onduidelijkheden bij de student weg te nemen.

Specifiek voor de begeleidingsvariant Klassikaal (afstandsonderwijs gecombineerd met lesdagen) geldt
dat docenten indien nodig een proactieve rol vervullen richting de student, in aanvulling op het
reactieve begeleidingsmodel.
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5. Doelstellingen en beroepsprofiel

Hiema volgt het Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Toegepaste Psychologie, Psychologisch
Medewerker.

Inleiding

De psychologisch medewerker is actiefin de brede sector van dienstverlening aan individuen, groepen
en organisaties. Het psychisch welzijn van de mens staat centraal in die dienstverlening. Deskundigheid
in gedragsstudie en -beoordeling is altijd de basis en het argument voor het engageren van een
psychologisch geschoolde. Vanuit die invalshoek wordt de psychologisch medewerker ingeschakeld in
de werkvelden waar sprake is van toegepaste psychologie, namelijk in de geestelijke gezondheidszorg,
in het onderwijs en in het werkveld van arbeid en organisatie. Bovengenoemde werkvelden situeren
zich zowel in de profit- als in de non-profitsector.

Naargelang de concrete diensten, organisaties, settings en voorzieningen binnen de diverse werkvelden
wordt de psychologisch medewerker ingeschakeld als: adviseur, begeleider/coach, bemidde-
laarlmediator, consulent/consultant, coördinator, counselor, onderzoeksmedewerker,
personeelsmedewerker, preventiewerker, projectmedewerker, psychopedagogisch werker, medewerker
werving & selectie en trainer.

De psychologisch medewerker is een deskundige in de psychodiagnostiek en de psychologische
hulpverlening. Het psychodiagnostisch handelen is gericht op hulpverlening naar individuen, groepen
en/of organisaties. De psychologisch medewerker werkt in overleg met collega's uit de eigen discipline
en/of andere disciplines, meestal in een multidisciplinaire setting. De psychologisch medewerker werkt
onder de verantwoordelijkheid van een pedagoog of een psycholoog. De Bruyn (1988) omschrijft
psychodiagnostiek als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie over de
persoon en zijn situatie met het oog op het nemen van beslissingen. Deze beslissingen kunnen gericht
zijn op het optimaliseren van een psychosociale toestand van een persoon en zijn omgeving of op het
optimaliseren van het functioneren van een organisatie.

Onder psychologische hulpverlening verstaan we, in dit beroepsprofiel, de activiteiten begeleiding en
preventie die aansluiten op de diagnose en gericht zijn op het psychische welzijn van een persoon en
uitgevoerd worden door een deskundige. De psychologisch medewerker houdt zich, in tegenstelling tot
een psycholoog, niet bezig met therapie.

Beroepscontext

Wat de beroepscontext betreft, maken we een opsplitsing in de verschillende werkvelden waar de
psychologisch medewerker werkzaam is, m.n.:
. Werkveld Onderwijs
. Werkveld Geestelijke gezondheidszorg (Kinderen & Jeugd en Volwassenen & Ouderen)
. Werkveld Arbeid en Organisatie

Werkveld Onderwijs
Organisatievorm:
. Schoolbegeleidingsdiensten
r Afdelingen voor studentenadvies en -begeleiding van scholen en universiteiten
. Scholen: SO, VO , SBO en (V)SO
¡ Zelßtandige praktrjken of instituten
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Omgeving en werkoms tandigheden

S c h o o lb ege le idings diens t en
In de schoolbegeleidingsdiensten wordt de psychologisch medewerker ingeschakeld in de individuele
hulpverlening aan leerlingen, ouders en leerk¡achten. Ten aanzien van deze doelgroep richt hij zich op
drie domeinen van het functioneren van leerlingen, namelijk studiekeuze, leren en sfuderen en de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij informeert en geeft advies aan cliënten die met betrekking tot
deze drie domeinen vragen stellen. In geval van moeilijkheden verricht hij psychopedagogisch
onderzoek naar de onderliggende factoren en werkt hij samen met de cliënt een begeleidingsstrategie
uit die hij opvolgt. Eventueel verwijst hij door naar diensten uit de welzijns- en gezondheidssector en
werkt met deze diensten samen in het belang van de cliënt. In het kader van zorgverbreding binnen de
school werkt hij ondersteunend naar leerkrachten en directies. Hij werkt mee aan de ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie van projecten en preventieve programma's die opgezet worden met het oog op
de drie begeleidingsdomeinen. Gezien het multidisciplinaire karakter van de hulpverlening werkt de
psychologisch medewerker in teamverband samen met psychologen, pedagogen, maatschappelijk
werkersn psychologisch pedagogisch assistenten en paramedici.

Afdelingen voor studentenadvies en- begeleiding
Afdelingen voor studentenadvies en -begeleiding van scholen en universiteiten beslissen autonoom
over het personeel en de hulpmiddelen die zij ter beschikking stellen van dergelijke afrlelingen. De
belangrijkste taken voor de psychologisch medewerker binnen deze diensten zijn:
¡ Het informeren van kandidaat-studenten over het onderwijsaanbod en de inhoud van de

opleidingsprogramma's, de beroepsmogelijkheden e.d.
¡ Het opvangen, ondersteunen en begeleiden van studenten met studieproblemen enL/of persoonlijke

problemen.

In het deeltijdonderwijs begeleidt de psychologisch medewerker studenten van diverse leeftijden en
opleidingsniveaus.

SO, l/O, SBO en (V)SO
In het regulier onderwijs en voorgezet onderwijs worden steeds meer leerlingen opgevangen met
specifieke onderwijsleerproblemen. De psychologisch medewerker kan ingezet worden bij het
verhelderen van de hulpvraag ofde problematiek door nadere diagnostiek ofwordt ingezet bij
begeleiding en ondersteuning. In het speciaal basisonderwijs (SBO) speciaal onderwijs (SO en VSO)
houdt de psychologisch medewerker zichbezig met diagnostisch onderzoek en hulpverlening aan
leerlingen. Hij werkt samen met intern begeleiders, psychologen, (ortho)pedagogen en PPA's
(Psychologisch Pedagogisch Assistenten).

Zelfstandige praktijken of instituten
Leerlingen met speciheke onderwijsleerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie) worden ook verwezen naar
gespecialiseerde praktijken waar diagnostiek en begeleiding plaatsvindt. De psychologisch medewerker
wordt ingezet in dit individuele traject van onderzoek en hulpverlening en instellingen
De dienstverlening in het onderwijspsychologisch werkveld is multi- en interdisciplinair. Zowel de
psychopedagogische, de medische - als de sociale discipline benaderen de gesignaleerde problemen
vanuit hun eigen invalshoek. In het teamoverleg worden de bevindingen samengevoegd en komt men
tot een diepgaande en verfijnde benadering van de problematiek van de cliënt en een advies voor
begeleiding en ondersteuning van de leerling en zijn omgeving.

Werkveld Geestelijke gezondheidszorg (Kinderen & Jeugd en Volwassenen & Ouderen)
Organisa!ievorm

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
¡ Extramurale zorg
. Semimurale zorg
¡ Intramurale zorg

Extramurale voorzieningen bieden hulp op werkdagen, meestal tussen 9.00 en 17.00 uur. De patiënten
worden niet opgenomen. Semimurale voorzieningen bieden hulp aan patiënten voor wie ambulante
hulp niet toereikend is en intramurale zorg niet noodzakelijk. ln intramurale voorzieningen worden
patiënten opgenomen.
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Overzicht van diensten/centra:

Extramuraal
Regionale Instellingen voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG). Psychiatrische
Polikliniek van een Algemeen Ziekenhuis of een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ),
Eerstelij ns praktijken, Ambulante instellingen voor verslavingszorg, etc.

Semimuraal
Instellingen voor deeltijdbehandeling, Crisis- en Opvangcentra, Beschermde Woonvormen,
Psychiatrische woonvoorzieningen, etc.

Intramuraal
Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen, Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen,
Instellingen voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Herstellingsoorden, TBS-klinieken, Intramurale
voorziening voor verslavingszorg, etc.

Enkele voorbeelden van instellingen voor gehandícapten
¡ Woonvoorzieningen (waar onder algemene instellingen, instellingen voor lichtverstandelijk

gehandicapten, instellingen voor meervoudig gehandicapten en observatieklinieken)
. Gezinsvervangendetehuizen
o Revalidatiecentra

Enkele voorb eelden van ins te llingen voor j eugdhu lpverlening
¡ Bureau Jeugdzorg
o Pleegzorg
. Jeugdreclassering
. Raad voor de Kinderbescherming

Enkele voorbeelden van instellingen/afdelingen die zich richten op volwassenen
. GGZ-aîdelingVolwassenen
¡ Revalidatiecentrum - afdeling Volwassenen
¡ Centra gericht op specifieke probleemgebieden (bijvoorbeeld: verslaving, trauma's, depressie)

Enkele voorbeelden van instellingen die zich richten op de hulpverlening aan ouderen
. GGZ-afdeling Ouderen
¡ Centra gericht op specifieke probleemgebieden (bijvoorbeeld: dementie, Parkinson)
. Verzorgingstehuizen

Omgev ing en w erkoms tand igh eden

De psychologisch medewerker werkt in een multidisciplinair teamverband. De taken die hij in
hoofdzaak verricht maken deel uit van het diagnostisch en begeleidend handelen t.o.v. de cliënlpatiënt.
Ook bij preventieactiviteiten wordt de psychologisch medewerker betrokken.

Werkveld Arbeid en Organisatie

Organisatievorm
Personeelsafdelingen van grote en middelgrote organisaties, opleidingsafdelingen, adviesbureaus op
het gebied van Human Resource Management (bijvoorbeeld assessment, werving&selectie,
loopbaanadvies, Coaching en outplacement), Arbodiensten, uitzendbureaus, UWV Werkbedrijf
(voorheen Centrum voor Werk en Inkomen), etc.

Omgev ing en w erkoms t andigh e den
Zowel in de profit- als in de non-profit sector, zowel in grote als middelgrote ondememingen, neemt de

psychologisch medewerker een eigen plaats in. Vanuit psychologische referentiekaders, met
deskundigheid op het terrein van de psychodiagnostiek en de psychologische hulpverlening,
gebruikmakend van wetenschappelijk gefundeerde technieken en onderzoeksmethoden, voert de
psychologisch medewerker taken uit binnen de topics van personeelsbeleid, m.n.:
personeelsvoorziening, indiensttreding, personeelsontwikkeling, evaluatie van personeel,
loopbaanbegeleiding, uitdiensttreding en organisatieontwikkeling. Aftrankelijk van de organisatie kan
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de cliënt van de psychologisch medewerker zowel een werkgever als een arbeidsbemiddelaar,
werknemerþersoneelslid, sollicitant, werkzoekende of outplacementkandidaat zijn.

Beroepscode

De Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is richtinggevend voor het
professioneel handelen van psychologen. Deze code dient tot waarborging van de kwaliteit van de
beroepsbeoefening in het belang van de cliënt, van de hulpverlener, van andere betrokkenen en van het
werken in de psychologie in al haar facetten. De beroepscode van het NIP is gebaseerd op de principes
integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Uiteraard gelden die beroepsethische
richtlijnen ook voor de psychologisch medewerker. Deze richtlijnen zijn meegenomen in de vertaalslag
naar voor de psychologisch medewerker relevante competenties.

Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten

In de psychologische praktijk tekent zich een wisselwerking af tussen diagnostiek en hulpverlening. De
psychodiagnostiek is meestal het meest uitgebouwd vóór de hulpverlening en levert als dusdanig
wezenlijke aanknopingspunten voor het hulpverleningsbeleid. Tussenkomsten van psychodiagnostiek
blijven echter aangewezen zowel tijdens de hulpverlening (nader onderzoeken, als tussentijdse
evaluatie en ter bijsturing van het veranderingsproces) als onmiddellijk na de hulpverlening ofin een
follow-up periode (evaluatie van het hulpverleningseffect met het oog op de gestelde doeleinden).

De beroepsactiviteiten van de psychologisch medewerker zijn vanuit twee typefuncties geschetst: de
typefunctie psychodiagnostiek en de typefunctie psychologische hulpverlening.

I. Diagnostiek
De psychologisch medewerker doet zowel aan begeleidingsgerichte en behandelingsgerichte, als aan
selectiediagnostiek. Begeleidingsgerichte diagnostiek vertrekt van een vraag om advies en is gericht op
een streven naar optimalisering en ontplooiing, bijvoorbeeld in het kader van studie- en beroepskeuze-
en loopbaanbegeleiding. Behandelingsgerichte diagnostiek gaat expliciet uit van een klacht over een in
psychosociaal opzicht ongewenste situatie ofvan een verzoek om hulp. De onderzoeksresultaten
worden als uitgangspunt gebruikt voor het formuleren van conclusies en adviezen en het opstellen van
een behandelingsplan.

Bij wervings- en selectiewerkzaamheden past een derde gerichtheid: selectiediagnostiek. Deze is te
omschrijven als het op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie over
kandidaat-werknemers en de arbeidsomgeving inclusief de functie-eisen met het oog op het
optimaliseren van het functioneren van de organisatie (door het vinden van de juiste man/vrouw op de
juiste plaats).

De typefunctie diagnose splitsen we op in 5 deelfunctÌes
l. Analyse van de vraag- en de probleemstelling
2. Onderzoek
3. Diagnosestelling
4. Adviesformulering
5. Rapportage

Deze vijfdeelfuncties verwijzen naar de stappen in het diagnostisch proces dat gebaseerd is op de
empirische cyclus van wetenschappelijk onderzoek (Van Aarlen, 1990). Psychodiagnostiek komt
immers net als wetenschappelijk onderzoek neer op toetsing van hypothesen en systematische
gegevensverzameling (Veldkamp, 1988).

Deelfuncties en taken
Binnen de deelfuncties onderscheiden we volgende taken.

L Analyse van vraag- en probleemstelling
¡ Oriëntatie op de vraagstelling
¡ Onderzoek van de betekenis van de vraagstelling voor de cliënt

Informatie inwinnen door het inventariseren van de uitspraken, die door de cliënt of door zijn
omgeving over het gedrag van de cliënt ofzijn omgeving worden gedaan ofdoor het
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a

raadplegen van anderen (al bestaande) informatiebronnen, bijvoorbeeld: dossiers, rapporten en
verslagen van andere diensten.

Probleemidentificatie
Definiëring van het probleem door de psychologisch medewerkeç waarbij deze
achtereenvolgens de probleemgedragingen van de cliënt ofdiens omgeving in concrete,
feitelijke gedragstermen inventariseert; ze op grond van theoretische of empirische kennis
organiseert in disfunctionele gedragsclusters en een probleemhierarchie opstelt; ernst en
gevolgen voor de toekomstige onfwikkeling van de problematische gedragingen inschat en ze

benoemt.
Hypotheseformulering' 

Genereren van onderling onafhankelijke hypothesen om het geïdentificeerde probleem te
verklaren.

2. Onderzoek
¡ Toetsen van hypothesen door het kiezen van instrumenten zoals de psychologische test,

gespreksmethode, observatietechniek, die de in de hypothesen gevatte causale ofondersteunende
factoren operationaliseren.

. Formuleren van de verwachte resultaten onder het geldig zijn van de hypothese.
¡ Uitvoeren van onderzoek (observatie, diagnostisch gesprek, testafname, scoring en interpretatie).

3. Diagnosestelling
. Terugkoppelen van de gevonden resultaten naar de verwachte resultaten.
¡ Accepteren van de hypothese(n).
¡ Selecteren en integreren van de geaccepteerde hypothese(n) als de diagnose.

4. Adviesformulering
¡ Evalueren van aanbevelingen voor interventie, begeleiding, behandeling oftherapie, met het oog

op de begeleidings- en behandelingsmogelijkheden.
r In het kader van werving en selectie gaat het om het bepalen van het meest geschikte type van

arbeid voor de potentiële werknemer ofhet formuleren van een loopbaanplan rekening houdend
met de noden van de organisatie en exteme factoren (bijvoorbeeld: arbeidsmarktvooruitzichten).

¡ Adviesgesprek: bespreking van de onderzoeksresultaten en bespreking van het interventieplan.

5. Rapportage
o Schriftelijk en/of mondelinge weergave en verantwoording van alle stappen van het diagnostisch

handelingsproces.

Graad v an v erantwo orde I ij khe id
De psychologisch medewerker is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk uitvoeren van het
takenpakket. De eindverantwoordelijkheid wordt echter gedragen door een psycholoog ofpedagoog. In
tegenstelling tot een psycholoog werkt de psychologisch medewerker zuiver binnen het
toepassingsgebied van de wetenschap. Zijn werk kent ook een hogere mate van standaardisatie van
werkwijzen en methoden dan het werk van een psycholoog. Daarnaast is een belangrijk verschil dat de
psychologisch medewerker zich niet bezighoudt met therapie.

Verwachte resultaten
Onderliggende vraag van cliënt wordt uitgedrukt in een diagnose. Deze diagnose leidt tot een beslissing
betreffende behandeling of begeleiding.
Zoals gesteld in de kernachtige beschrijving van de beroepsactiviteiten plaatsen we onder deze
typefunctie alle activiteiten op het gebied van preventie en begeleiding.

II. Hulpverlening
Als deelfuncties onderscheiden we
l. Informatieverzameling
2. Informatieverstrekking
3. Psychologischeadvisering
4. Interventie
5. Casemanagement
6. Preventie
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Deelfuncties en taken

I . Informatieverzameling
. Verzamelen van gegevens op basis van psychodiagnostisch onderzoek en gesprekken met

collega's uit diverse disciplines en betrokkenen om de factoren te achterhalen die het gedrag van
de cliënt verklaren.

. Raadplegen van databanken, documentatie betreffende opleidingen, opleidingsprogramma's,
instituten, diensten uit de betreffende sector.

2. Informatieverstrekking
. Geven van informatie aan de cliënt met het oog op de vraagstelling
¡ Schrijven van brochures, artikelen.
¡ Het geven van informatie tijdens bijeenkomsten.

3. Psychologische advisering
. Bespreken van de onderzoeksresultaten en de contextgegevens met de cliënt/organisatie om inzicht

te geven in de probleemsituatie.
. Adviseren van mogelijke oplossingen: samen met de cliënt de nieuwe informatie, inzichten en de

begeleiding afiregen en zoeken naar haalbare oplossingen.
. Bespreken van mogelijkebegeleidingsstrategieën.
¡ Ondersteunen met het oog op de gewenste (gedrags)veranderingen.
¡ Uitvoeren, opvolgen, evalueren en bijsturen van de begeleiding.

4. Interventie
. Opzetten, uitvoeren, monitoren en bijsturen van interventies. De interventies omvatten o.a.

training, individuele enlofgroepsgesprekken en counseling. Toepassingsgebieden o.a.: sociale
vaardigheden, communicatieve vaardigheden, stresshantering, leiding geven en schoolse
vaardigheden.

5. Casemanagement
¡ Het volgen van de geboden zorg ofde gekozen werkwijze in het belang van de patiënt ofcliënt.
¡ Het waarborgen van de continui'teit en juistheid van deze zorg erVof werkwijze door het

ondernemen van actie ofhet treffen van maatregelen.
¡ Het zo nodig initiëren van overleg met de professionals die betrokken zijn bij de zorg voor de

cliënt.

6. Preventie
o Verrichten van preventieve diagnostiek: opsporen van risicogedrag, risicogroepen en

risicosituaties.
¡ Het informeren van significante betrokkenen (werkgevers, leerkrachten, ouders, partners e.a.).
. Signaleren van problemen aan hulpverlenende instanties.
¡ Opstellen van informatieprogramma's.
¡ Organisatie van informatieactiviteiten þresentaties, voorlichting, training, vorming etc.).

G raad v an v erantw o ord e I ij khe id
De psychologisch medewerker werkt in teamverband samen met andere psychologisch medewerkers,
psychologen, (ortho) pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedici en administratief medewerkers.
Ook in het kader van de hulpverlening aan cliënten werkt hij onder de verantwoordelijkheid van een
psycholoog ofpedagoog t.a.v. de onderzoeken, adviezen en interventies die hij verricht.

Verwachte resultalen
De cliënt kan zelf met de gegeven informatie (brochures, de informatie van een

voorlichtingsbijeenkomst, etc.) de nodige beslissingen nemen. In het kader van een individuele
problematiek ewaart de cliënt, als gevolg van de informatie en adviezen, een groeiend inzicht in zijn
problematiek. Door middel van de bijkomende begeleiding krijgt hij vat op eigen functioneren.
Betrokkenen doen frequenter een beroep op de diensfverlening en signaleren sneller problemen omdat
ze als gevolg van de preventieactiviteiten en voorlichting beter zijn geinformeerd.
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Schematische weergave Specifieke bes chr ijving van de bero epsactivileiÍen.

Vertaling naar functionele gebieden
Om de vertaalslag te kunnen maken van de hiervoor genoemde typefuncties en deelfuncties naar
relevante competenties zijn functionele gebieden geformuleerd. Deze gebieden zijn opgebouwd uit de
deelfuncties door het samenvoegen van die deelfuncties die dezelfde gedragscomponenten in zich
dragen. In de volgende afbeelding zal deze stap schematisch worden weergegeven als onderdeel van de
verschillende stappen die hebben geleid tot het dsfiniëren van competenties voor de functie van

Medewerker,

Relevante competenties

Om als beginnend psychologisch medewerker adequaat te functioneren zijn de volgende competenties

l. Diagnostiek 1. Analyse van de vraag- en de probleemstelling
2. Onderzoek
3. Diagnosestelling
4. Adviesformulering
5. Rapportage

2. Hulpverlening l. Informatieverzameling
2. Informatieverstrekking
3. Psychologische advisering
4. Interventie
5. Casemanagement
6. Preventie

\.jì Jl: r.r't rr. t rr.1.

L Diagnostiek

l. Analyse van waag- en
probleemstelling

2. Onderzoek

3. Diagnosestelling

4. Adviesformulering

5. Rapportage

Psychologisch
medewerker

2. Hulpverlening

l. Informatie-
verzameling

2. Informatie-
verstrekking

3. Psychologische
advisering

4. Interventie

5. Casemanagement

6. Preventie

l. Psychologische
diagnostiek

2. Advies- en
informatieverstrekkin g

3. Interventie

4. Casemanagement

5. Preventie

6. Research

7. Communicatie

8. Samenwerking
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10. Sociaal
communicatieve
vaardigheid

8. Plannen en

organiseren
3. InitiatiefL Probleemanalyse

I l. Overtuigings-
kracht

9. Accuratesse4. Doorzettings-
vermogen

2. Oordeelsvorming

12. Empathie5. Stress-

bestendigheid

13. Dienst-
verlenende
instelling

6. Flexibiliteit

14. Gericht op
samenwerking

7. Leervermogen
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van essentieel belang

In deze tabel is een onderverdeling gemaakt in vier subcategorieën, namelijk: Denken, werkhouding'

Werkwijze en Omgang met anderen-. Per competentie zijn een aantal gedragsvoorbeelden

geformuleerd. Deze geven blijk van deze competentie'

Denken
Competentie I : ProbleemanalYse

Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie

. Gãat actief op ,oek naå. alle relevante informatie om een beslissing te kunnen nemen of een

oordeel te kunnen vonnen.
. Maakt hierbij een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

¡ Benadertcomplexe vraagstukkenvanuitverschillendeperspectieven.
¡ Schat factoren en conteJgegevens die de problematiek van de cliënt uitlokken nauwkeurig in,

evenals de mate van beihvloeding.

\ilerkhouding
Competentie 3 : Initiatief
Gediagsvoorbeelden als blijk van de competentie

. Is alert, draagt nieuwe ideeën en oploìsingen aan en brengt deze ten uifvoer, is ondernemend'

¡ Legt in het kader van een oplossing van het probleem zelfde nodige contacten met medewerkers,

instanties.

Compelentie 2 : Oordeelsvorming
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie

r weet snel en efficiënt het belang van de informatie in te schatten die de cliënt verschaft'

¡ Is in staat om relevante g"g".r"ni te interpreteren om zo een afgewogen oordeel te vormen dat

mede is gebaseerd op .eLiante sociaalmãatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten'

. Kan op basis van een afgewogen oordeel altematieve oplossingen formuleren en deze beoordelen

op hun haalbaarheid.
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Competentie 4 : Doorzettingsvermogen
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
¡ Besteedt voldoende inzet, tijd en energie aan elke cliënt en elke hulpvraag.
. Zoekt bij moeilijke problemen naar verschillende uitwegen.
¡ Laat vragen van cliënten niet liggen.

Competentie 5 : Stressbeslendigheid
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
¡ Kan confrontatie met psychische belasting aanlweet deze te hanteren.
¡ Kan de werkdruk hanteren die ontstaat doordat hij tegelijkertijd met een veelheid aan vragen en

problemen geconfronteerd wordt.
¡ Kan ook op drukke momenten prioriteiten stellen.
. Stelt en bewaakt de eigen grenzen en maakt hiertoe bewust keuzes bij het aannemen van werk.

Competentie 6 : Flexibiliteit
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie:
o Houdt duidelijk rekening met de cliënt en zijn systeem.
. Speelt in op het niveau van de client.
o Kan gemakkelijk overschakelen van de problematiek van de ene cliënt naar de problematiek van

een andere cliënt.
. Beschikt over een grote receptiviteit en tolerantie voor verschillen in leefivereld of

waardensysteem.
¡ Kan, indien noodzakelijk, de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.
. Speelt effectiefin op veranderende omstandigheden.

Competentie 7 : Leewermogen
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie:
. Blüft theoretische kennis en vaardigheden ontwikkelen door het bestuderen van literatuur en

vaktijdschriften, overleg met collega's.
¡ Volgt van nabij de nieuwe theoretische inzichten (onder meer via bijscholing, literatuur,

studiedagen) en past deze toe in zijn praktisch handelen.
¡ Levert een bijdrage in werkgroepen en projecten waardoor nieuwe kennis en ervaring wordt

opgedaan.
¡ Volgt op de voet nieuwe probleemdomeinen waarmee cliënten geconfronteerd worden.
¡ Staat open voor nieuwe ervaringen.
¡ Evalueert geregeld de eigen interventies en deskundigheid en stuurt deze vervolgens bij.
¡ Staat open voor feedback en vraagt hier ook om.
¡ Reflecteert periodiek op de eigen professionele ontwikkeling.

Werkwijze
Competentie 8: Plannen en organiseren
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
¡ Kan werken volgens een planning en tijdschema.
. Stelt duidelijk prioriteiten.
r Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om gegeven doelstellingen te kunnen realiseren.
¡ Kan taken en activiteiten efficiënt plannen, coördineren en delegeren. Houdt hierbij rekening met

eigen mogelijkheden, noden van anderen, onverwachte omstandigheden.
¡ Kan zijn dienstverlening evenwichtig spreiden over de vcrschillende cliënten die hij begeleidt.

CompetenÍie 9 : Accuratesse
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
. Werkt ordelijk en systematisch.
¡ Gaat correct en nauwkeurig te werk bij het afnemen, verwerken en terugkoppelen van

testinstrumenten.
¡ Houdt gegevens van interventies stipt bij in dossiers.
r Komt aßpraken met cliënten en medewerkers stipt na.
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Omgang met anderen
Competentie I 0 : Sociaalcommunicatieve vaardigheid
. Legt vlot contact met cliënten, opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen.

. Stelt zich beschikbaar en ontvankelijk op.

. Kan een subtiel en wisselend evenwicht realiseren tussen afstand en nabijheid, tussen observatie en

participatie.
¡ Kan processignalen opvangen en hanteren (sensitieve procesdiagnostische kennis).

¡ Kan de eigen mening, zowel mondeling als schriftelijk, helder verwoorden waarbij de woordkeus

en stijl worden afgestemd op de gastspreker of lezer.

Compelenlie I I : Overtuigingskracht
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
. Communiceert de eigen visie op de problematiek van de cliënt op een duidelijke en verantwoorde

manier.
o Straalt zelfvertrouwen uit.
r Durft een eigen standpunt in te nemen.
¡ Weet anderen te overhrigen van de eigen mening en het eigen kunnen.
¡ Toont integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen.

Competentie I 2 : Empathie
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
¡ Heeft belangstelling voor de problemen van de cliënten.

¡ Kan zich inleven in de gevoelens, positie en mening van ¿nderen.

¡ Onderkent gevoelens en behoeften bij anderen.

¡ Toont zich bewust van de invloed van het eigen handelen op anderen.

Competentie I 3 : Dienstverlenende instelling
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
. Is gericht op het welzijn van de cliënt en zoekt samen met de cliënt naar realiseerbare oplossingen.

¡ Kan snel en efhciënt signalen opvangen om hier vervolgens interventies op af te stemmen.

¡ Is gevoelig voor nieuwe probleemgebieden die zich bij clienten manifesteren.

Competentie I4: Gericht op samenwerking
Gedragsvoorbeelden als blijk van de competentie
¡ Pleegt overleg met vertegenwoordigers van andere disciplines, medewerkers uit andere

hulpverleningsorganisaties om de problematiek in zijn juiste context te plaatsen en oplossingen te

zoeken.
. Wisselt vlot belangrijke informatie en ideeën uit.
¡ Draagt bij aan een gezamenlijk doel met voorbij zien van persoonlijk belang.
o ZeÍ zich in om samen met anderen doelen te bereiken.

Opleidingsprofiel
Op basis van het beroepsprofiel is het nu volgende opleidingsprofiel opgesteld. Dit profiel geeft een

overzicht van de taakgebieden, de vereiste vaardigheden, kennis en attitudes. Vaardigheden, kennis en

attitudes maken onderdeel uit van de competenties. Onder het begrip 'attitude' wordt in dit document

het volgende verst¿urn: Houding. Een attitude maakt iemand geschikt om een bepaalde taak te

volbrengenr.

' Reber, 4.S., Woordenboek van de psychologie/termen, theorieën en verschijnselen, Uitgeverij Bert

Bakker2002, ISBN 90351 18227
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In het volgende schema worden de attitudes weergegeven. De attitudes zijn genummerd om de

leesbaarheid van de overzichten per functioneel gebied te bevorderen.

L Is gericht op het inwinnen van relevante informatie; stelt zich nieuwsgierig
en kritisch op.

2. Richt zich actief op het doorgronden van problemen en situaties en het
voñnen van een eigen oordeel.

3. Heeft een proactieve houding en is bereid de eerste stap te zetten.

4. Stelt zich vasthoudend op.

5. Laat zich niet opjagen of onder druk zetten.

6. Staat.open voor veranderingen en nieuwe ideeën.

7. Is nieuwsgierig, leergierig en staat open voor feedback.

8. Is gericht op het creëren van overzicht en structuur bij de planning en

uitvoering van werkzaamheden.

9. Streeft naar zorgvuldigheid en heeft oog voor details.

10. Stelt zich open en belangstellend op in het contact en streeft naar
duidelijkheid en tact in zijn communicatie.

I 1. Is duidelijk en gericht op het beihvloeden van anderen en stelt zich zo nodig
vasthoudend op.

12. Heeft belangstelling voor wat er bij anderen speelt en is bereid om hier
rekening mee te houden in communicatie en gedrag.

13. Heeft een dienstverlenende instelling en is gericht op het welzijn van de
ander.

14. Staat open voor samenwerking en is bereid om gezamenlijke belangen te
laten prevaleren voor het eigen belang.
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Functioneel gebied I : Psychologische diagnostiek
Taakgebieden
l.l Voorbereiding
1.2 Uitvoering
1.3 Verwerking

I . l. I De student kan een
gesprek voeren:

¡ Intake
. Erkennend
r Onthalend

I .1.2 De student kan de
(hulp)vraag of opdracht
analyseren

1 .1.3 De student kan
informatie inwinnen bij
andere hulpverleners,
verwijzers of
opdrachtgevers.

I .1.4 De student kan
beschikbare gegevens
(rapporten, verslagen,
dossiers) registreren en
analyseren

I .1.5 De student kan een
hypothese i.v.m. de vraag
(het probleem) formuleren

1 .1.6 De student kan een

keuze maken uit de
onderzoeksmiddelen voor
uitvoerins van onderzoek

I .1.7 De student kan een
psychologisch
onderzoeksprogramma
samenstellen m.h.o.o. de

vraag, het probleem ofde
opdracht

l.l Voorbereiding

I .1.8 De student kan de
planning en afspraken
verzorgen m.h.o.o. het
onderzoek

Beroepsspecifiek:
- Kennis van

psychodiagnostische
instrumenten:

* Probleemoplossende
* Interventiegericht
* Evaluerende

- Gesprekstechnieken
- Modellen om gedragingen te

structureren.
- Leermodellen
- Leertheoretische opvatting
- Communicatietheorie
- Psychologische en
psychiatrische gedragsvormen

- Casuïstiek

Algemeen ondersteunend:
- Algemene psychologie
- Ontwikkelingspsychologie
- Neuropsychologie
- Arbeids- en

organisatiepsychologie
- Pedagogiek
- lnzicht in verschillende

levenssituaties en -culturen van
cliënten

1,2,3,5,6,9,10, ll,
12, 14
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1.2 Uitvoering 1.2.1 De student kan
individuen, groepen en/of
organisaties screenen op
verzoek van verwijzende
instantiesþersonen en/of
opdrachtgevers

Beroepsspecifiek:
- Psychodiagnostische

instrumentarium
- Afnametechnieken,

individueel en bollectief
- Observatietechnieken
- Interviewtechnieken
- Statistiek
- Psychometrie

Algemeen ondersteunend :

- Informatica

1,2,4,5,6,9,10, ll, 12

1.2.2 De student kan een
psychodiagnostisch
sesorek voeren

I .2.3 De student kan
observatietechnieken
toepassen

| .2.4 De student kan
psychologische
onderzoekstechnieken
hanteren. Hij kan
psychologische testen en
proeven correct en
gestandaardiseerd afnemen

1.3 Verwerking 1.3.1 De student kan verslag
uitbrengen (schriftelijk en
mondeling) over het
psychodiagnostisch
qesprek

Beroepsspecifiek:
- Diagnostische

classificatiesystemen
- Psychologische statistiek
- Psychometrie

Algemeen ondersteunend:
- Inductieve en deductieve

redeneringsprocessen

l, 2, 4, 5, 6, 9, 10, ll, 72,
14

l.3.2De student kan een
observatierapport opstellen

1.3.3 De student kan de
testgegevens scoren en
ouoteren

1.3.4 De student kan de
onderzoeksgegevens
statistisch en klinische
ordenen en intemreteren

1.3.5 De student kan
conclusies trekken uit het
psychologisch onderzoek

1.3.6 De student kan een
eindrapport opstellen
m.h.o.o. de diaenose

1.3.7 De student kan een
advies formuleren
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Functioneel gebied 2: Advies- en informatieverstrekking
Taakgebieden
2.1 Informatieverzameling
2.2 Informatieverstrekking
2.3 Advisering

2.1.1 De student kan
databanken, documentatie
beheffende opleidingen,
instituten, organisatie en
diensten raadplesen.

2.l.2De student kan
informatie inwinnen bij
andere hulpverleners,
verwijzende
instantiesþersonen enlof
oodrachtsevers

2.1 Informatie-
verzameling

2.1.3 De student kan relevante
gegevens registeren en
ordenen m.h.o.o.
dossieraanleg

Beroepsspeciliek:
- Kennis van onderwijs- en

opleidingsmogelijkheden

Algemeen ondersteunend:
- Informatica;

dataverwerkingssystemen

9,10,12,13, 14

2.2.1 De student kan
informatie geven aan een
cliënt/opdrachtsever

2.2.2De student kan
brochures, artikelen,
voorlichtingsmateriaal e. d.
onstellen

2.2lnformalie-
verstrekking

2.2.3 De student kan
informatiesessies, avonden
organiseren en ggven

Beroepsspecifiek:
- Kennis van onderwijs- en

opleidingsmogelijkheden

Algemeen ondersteunend:
- Schriftelijke en mondelinge
taalvaardigheid

6,7,8,9,10,11,13, 14

2.3 Advisering 2.3.1 De student kan
onderzoeksresultaten en de
contextgegevens met de
cliënlopdrachtgever
bespreken om inzicht te
geven in de

orobleemsituatie

Beroepsspecifiek:
- Kennis van

psychodiagnostische
instrumenten:

* Probleemoplossende
* Interventiegerichte
* Evaluerende

- Gesprekstechnieken
- Modellen om gedragingen te

structureren
- Lcermodellen
- Leertheoretische opvatting
- Communicatietheorie
- Psychodynamisch model
- Psychologische en
psychiahische gedragsvormen

- Casui'stiek

Algemeen ondersteunend:
- Algemene psychologie
- Ontwikkelingspsychologie
- Neuropsychologie
- Arbeids- en

a
7 , 8,9, 10, ll,

1

I
I

6,
4J,

2.3.2De student kan samen
met de
cliënlopdrachtgever
zoeken naar haalbare
oplossingen

2.3.3 De student kan samen
met de

cliënlopdrachtgever
begeleidingsstrategieën
bespreken

2.3.4 De student kan
ondersteunen m.h.o.o. de
gewenste
lsedrass)veranderineen

2.3.5 De student kan een
advies formuleren voor
verder onderzoek
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2.3.6 De student kan
doorverwijzen naar
deskundigen ofandere
hulpverleners

organisatiepsychologie
- Pedagogiek
- Informatica:

dataverwerkingssystemen

Onderwijs- en examenregel¡ng hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie
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Functioneel gebied 3: Interventie

3.1 . 1 De student kan in
overleg (met team of onder
supervisie) interventies
plannen en organiseren

3.l.2De student kan
meewerken aan

interventies
3.1.3 De student kan

rapporteren over het
verloop van de interventies

2,5,6,7,8,9,10,11,
12,13, 14

3.1 Interventie

3.1.4 De student kan de

interventies opvolgen,
evalueren en bijsturen

Beroepsspecifiek:
- Principes van psychologische
rapportering

- Communicatieprocessen
- Gesprekstechnieken
- Beïnvloedings- en

motivatietechnieken
- Methodisch agogische handelen
- Veranderingsstrategieën
- Onderwijs-, opvoedings-,

hulpverlenings- en

arbeidsvoorzieningen

Algemeen ondersteunend:
- Rapportagetechnieken
- Presentatietechnieken
- Schriftelijke en mondelinge

taalvaardieheid

1Ì:l 
I i I ir i,rirlrìrìri.'i. .' i:|,: iÍ \t ,
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Functioneel gebied 4: Casemanagement

Functioneel gebied 5: Preventie

4.1.1 De student kan de
geboden zorg ofde
gekozen werkwijze volgen
in het belang van de

cliënlpatiënt
4.1 .2 De student kan de

continuiteit en juistheid
v an deze zorglwerkwij ze

waarborgen

2,5,6,8,9, lo, ll, 13,

t4

4.1.3 De student kan zo nodig
overleg initiëren met de bij
de cliëntþatiënt betrokken
professionals

Beroepsspecifiek:
- Gesprekstechnieken
- Beihvloedings- en

motivatietechnieken

Algemeen ondersteunend:
- Schriftelijke en mondelinge

taalvaardigheid

Casemanagem
4.1

ent

5.1.1 Destudentkan
risicogedrag,
risicogroepen en
risicosituaties via
preventieve diagnostiek
opsporen.

5.l.2De student kan
signifi cante betrokkenen
(leerkrachten, ouders,
partners e.d.) informeren
en bewust maken van . - -

5.1.3 De student kan
problemen signaleren
aan hulpverlenende
instanties

Beroepsspecifiek:
- Inzicht in risicogroepen en

risicofactoren in de
maatschappij

- Etiologie (leer van oorzaken)
van allerlei vorrnen van
disfunctioneren

- Beihvloedingsstrategieën
- Organisatie van het werkveld
- Communicatieve vaardig-

heden
- Rapportagetechnieken
- Presentatietechnieken

Algemeen ondersteunend:
- Algemene psychologie
- Ontwikkelingspsychologie
- Neuropsychologie
- Arbeids- en

organisatiepsychologie
- Pedagogiek
- Inzicht in verschillende

levenssituaties en -culturen
van cliënten

1,2,8, 12, 13,145.1 Preventie

5. I .4 De student kan
informatieactiviteiten
organiseren
(voordrachten,
voorlichting, training,
vorming e.d.)
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megwerken aan de

planning en organisatie

van wetenschaPPelijk

6.1.1De student kan

onderzoek

psychologisch onderzoek

uitvoeren m.h'o.o' een

wetenschaPPelijke

6.l.2De student kan

onderz oeksresultaten
verwerken in het kader van

een wetenschaPPelijke

kan de6.1.3 De student

rapporteren m.h.o.o.

wetenschaPPelijke

6.1.4 De student ka4

1,2,7,8,9, r0

- Statistiek
- Statistische software
- Psychometrie

informatie oPzoeken en

literatuur doornemen

m.h.o.o. wetenschaPPelijke

6.1.5 De student kan

6.1

I r:r;ll'¡,.1.1 rt l.L'1r
ti i ¡it l:

L . r,;l (:r i i,.Lrl

Il:irr;.'.r 'i r.rllt II l,r1,ii l
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Functioneel gebied 6: Research

&[**" ondewilsínstellinsen

34



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Functioneel gebied 7: Communicatie
Taakgebieden
7.1 Rapportering
7.2 Overleg
7.3 Gespreksvoering

7.1. I De student kan
schrift eliik rapporteren

7.l.2De student kan
mondelins raDoorteren

7 .l .3 De student kan een
rapport presenteren aan

collega's, opdrachtgevers,
derden. supervisor e.d.

7 .1 .4 De student kan dossiers
aanlesqen en biihouden

5,6,9,10, ll,12, 147.1 Rapportering

7.1.5 De student kan
onderhandelen en

bemiddelen m.h.o.o. de

lhulp)vraae

Beroepsspecifiek:
- Principes van
psychologische
rapportering

Algemeen ondersteunend:
- Schriftelijke en mondelinge
taalvaardigheid

- Presentatietechnieken

7.2.1.De student kan
contacten leggen met
andere
(hulpverlenings)instanties
en deze werkrelatie
onderhouden

3,6, 10, 11,147.2 Overleg

7.2.2De student kan in een
groep overleg plegen

Beroepsspecifiek:
- Gesprekstechnieken

Algemeen ondersteunend:
- Schriftelijke en mondelinge
taalvaardigheid

7.3.1 De student kan een
gesprek voeren met de

hulpvrager, in het kader
van:

- Intake (zie l.l.l)
- Psychodiagnostiek (zie

1.2.1)
- Advies- en

informatieverstrekking (zie
functioneel geheel 2)

- Studie- en beroepskeuze
- Looobaanplannine

7.3 Gespreks-
Voering

7.3.2De student kan overleg
plegen met:

- De opdrachtgever
- Het multidisciplinair team
- En anderen

Beroepsspecifiek:
- Gesprekstechnieken
(zie l.l.l, 1.2.1,2,3)

Algemeen ondersteunend:
- Schriftelijke en mondelinge

taalvaardigheid

l, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ll, 72,
13, 14
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Functioneel gebied 8: Samenwerking
Taakgebieden
8.1 Medewerking
8.2 Samenwerking
8.3 Overleg

8.1.1 De student kan zich
situeren binnen de structuur
van de organisatie

Beroepsspecifiek:
- Structurele kennis van de

werkterreinen

6, 148.1 Medewerking

8.1.2 De student erkent de

hiërarchische lijnen,
bevoegdheden en

uitvoeringsverantwo ordelij k
heden

1,2,3,5,6,7,10, ll,
12,13, 14

8.2.1. De student kan
deelnemen aan

multidisciplinair
teamoverleg m.h.o.o.:

- De (hulp)vraag
- De diagnose
- Het advies
- Probleemoplossend handelen

(doorverwiizins" interventie)

Beroepsspecifiek:
- Gesprekstechnieken

Algemeen ondersteunend:
- Sociale en

communicatieve
vaardigheden

8.2 Samenwerking

8.3.1. De student kan contacten
leggen met andere
(hulpverlenings)instanties en

deze werkrelatie
onderhouden

1,2,3,5,6,7,70, ll,
12,13, 14

8.3.2 De student kan in een
groep overleg plegen

Beroepsspecifiek:
- Gesprekstechnieken

Algemeen ondersteunend:
- Schriftelijke en
mondelinge
taalvaardigheid

8.3 Overleg

l:i,'l j )rr.1¡l
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Koppeling competenties aan taakgebieden

1. Voorbereiding L
a

J.

5.

6.
9.

Shessbestendigheid

I 0. Sociaalcommunicatieve
vaardigheid

I l. Overtuigingskracht
12. Empathie
14. Gericht op samenwerking

Probleemanalyse
Oordeelsvorming
Initiatief

Flexibiliteit
Accuratesse

2. Uitvoering L Probleemanalyse
2. Oordeelsvorming
4. Doorzettingsvennogen
5. Stressbestendigheid
6. Flexibiliteit
9. Accuratesse
10. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I l. Overtuigingskracht
12. Emoathie

L Psychologische
diagnostiek

3. Verwerking l. Probleemanalyse
2. Oordeelsvorming
4. Doorzettingsvennogen
5. Stressbestendigheid
6. Flexibiliteit
9. Accuratesse
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I L Overtuigingskracht
12. Empathie
14. Gericht oo samenwerkins

iir r(il:) i.r, 'I ii:r'rì r t^ i i.i I l'J::..i il 11 1¡,; 1j¡,¡ 1r ¡;:.1, r"-i l',1t r ì

@ r,Or. onderwi i sinstel li ngen 37



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

2. Advies- en
informatie-
verstrekking

l. Informatieverzameling 9. Accuratesse
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
12. Empathie
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerking

2. Informatieverstrekking 6. Flexibiliteit
7. Leervermogen
8. Plannen en organiseren
9. Accuratesse
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I l. Overtuigingskracht
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerkins

3. Advisering l. Probleemanalyse
2. Oordeelsvorming
6. Flexibiliteit
7. Leervermogen
8. Plannen en organiseren
9. Accuratesse
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I 1. Overtuigingskracht
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerkins

3. Interventie l.Interventie 2. Oordeelsvorming
5. Stressbestendigheid
6. Flexibiliteit
7. Leervermogen
8. Plannen en organiseren
9. Accuratesse
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I l. Overtuigingskracht
12. Empathie
I 3. Dienstuerlenende instelling
14. Gericht op samenwerking

4. Casemanagement l. Casemanagement 2. Oordeelsvorming
5. Stressbestendigheid
6. Flexibiliteit
8. Plannen en organiseren
9. Accuratesse
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I 1. Overtuigingskracht
13. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerking

5. Preventie l. Preventie l. Probleemanalyse
2. Oordeelsvorming
8. Plannen en organiseren
12. Empathie
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerking

6. Research 1. Research l. Probleemanalyse
2. Oordeelsvorming
7. Leervermogen
8. Plannen en organiseren
9. Accuratesse
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I 0. Sociaalcommunicatieve
Vaardigheid

7. Communicatie l. Rapportering 5. Shessbestendigheid
6. Flexibiliteit
9. Accuratesse
10. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I 1. Overtuigingskracht
12. Empathie
14. Gericht op samenwerking

2. Overleg 3. Initiatief
ó. Flexibiliteit
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I l. Overtuigingskracht
14. Gericht op samenwerking

3. Gespreksvoering l. Probleemanalyse
2. Oordeelsvorming
3. Initiatief
4. Doorzettingsvennogen
5. Stressbestendigheid
6. Flexibiliteit
I 0. Sociaalcommunicatieve

vaardigheid
I l. Overtuigingskracht
12. Empathie
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerkins
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8. Samenwerking L Medewerking 6. Flexibiliteit
14. Gericht op samenwerking

2. Samenwerking I
2
J

5

6
7

Probleemanalyse
Oordeelsvorming
Initiatief
Stressbestendigheid
Flexibiliteit
Leervermogen

10. Sociaalcommunicatieve
vaardigheid

1L Overtuigingskracht
12. Empathie
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht oo samenwerkins

3. Overleg 1.

2.

5.
6.

7.

Probleemanalyse
Oordeelsvorming
Initiatief
Stressbestendigheid
Flexibiliteit
Leervermogen

I 0. Sociaalcommunicatieve
vaardigheid

I l. Overtuigingskracht
12. Empathie
I 3. Dienstverlenende instelling
14. Gericht op samenwerking
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Vereiste kennis
De deskundigheid van de psychologisch medewerker op het vlak van psychodiagnostiek en
hulpverlening steunt op theoretische kennis, methodologische vorming en beroepspraktijk.

Theoretische kennis
¡ Beroepsethiek
¡ Het werkveld
¡ Gedragswetenschappen
r Ontwikkelingspsychologie
. Psychodiagnostiek
. Persoonlljkheidsleer
¡ Sociale psychologie
. Psychopathologie
¡ Ouderenpsychologie
. Onderwüspsychologie
. Taalpsychologie
¡ Arbeids-enorganisatiepsychologie
¡ Loopbaanpsychologie
¡ Casemanagement

Me tho do lo gi s c h e vorming
¡ Statistiek
. Testgebruik
o Gesprekstechnieken
. Observatietechnieken
. Diagnostiek
¡ Transculturelediagnostiek
. Rapportage

Beroepspraktijk
De psychologisch medewerker is een deskundige in de psychodiagnostiek en de psychologische
hulpverlening. Het psychodiagnostisch handelen is gericht op hulpverlening naar individuen, groepen
en/of organisaties. De psychologisch medewerker kan in de volgende werkvelden werkzaam zijn:
¡ Werkveld Geestelijke gezondheidszorg (Kinderen & Jeugd en Volwassenen & Ouderen)
¡ Werkveld Onderwijs
. Werkveld Arbeid en Organisatie

B ero epsprakt ij k t ij dens de op leiding
Aansluitend bij de methodologische vorming dienen studenten praktische ervaring op te doen met
technieken en vaardigheden die hen concreet werden voorgesteld: bijvoorbeeld statistiek,
psychometrische technieken, observatiemethoden, e.a. De praktijk neemt dan ook een essentiële plaats
in binnen het programma. Studenten HBO Toegepaste psychologie dienen vanaf het praktijkdeel van
de hoofdfase te beschikken over een relevante werþlek of relevante werkomgeving. De
werþlek/werkomgeving kan een overheidsinstelling zijn, een door de overheid gefinancierde of
gesubsidieerde instelling, een particuliere instelling, een bedrijf of een zelßtandig gevestigde
psycholoog of (ortho)pedagoog.

De volgende eisen worden gesteld aan de werþlek/werkomgeving:
¡ De student kan vaardigheden op het gebied van diagnostiek en begeleiding opdoen.
. De student werkt onder begeleiding van een NIP Psycholoog en/of NVO Pedagoog
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6. Sfødieopzet

Het didactische concept van de opleiding HBO Toegepaste Psychologie is gebaseerd op
aßtandsonderwijs. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de student tijd,- plaats,- en tempo-onafhankelijk
kan studeren. Bovendien wordt de student op individuele wijze begeleid door zijn docenten en heeft hij
de mogelijkheid op interactieve wijze contact te leggen met medestudenten. Specifiek voor de
begeleidingsvariant Klassikaal geldt uiteraard dat die studenten elkaar regelmatig treffen.

De LOI Hogeschool biedt de studenten - ongeacht de gekozen begeleidingsvariant - een moderne
leeromgeving waarin tijd- en plaatsonafhankelijk kan worden gestudeerd in een door de student zelf te
bepalen tempo. Dit wordt gefaciliteerd door een modulaire programmaopbouw en een online
leergemeenschap. Bovendien is voor studenten continu begeleiding beschikbaar. Binnen de
leeromgeving is een doordachte reeks van verbindingen samengebracht tussen kennis en praktijk en
tussen studenten en begeleiders. Ook wordt op een eigentijdse wijze voorzien in individuele
tussentijdse examentrainingen, verdiepingsmogelijkheden, praktijkopdrachten, zelfevaluatie. LOI
Hogeschool houdt bij haar methodiek voor het ontwerp van een curriculum nadrukkelijk rekening met
zowel kennis als vaardigheden en competenties. Competenties komen tot uitdrukking binnen het
digitaal portfolio van het curriculum. Daarbij krijgen studenten bovendien kansen om hun eigen
beroepspraktijk in te brengen.

De begeleiding van de student bestaat uit:
o de mogelijkheid tot contact met medestudenten door middel van de faciliteit studentencontact.
o de mogelijkheid tot het creëren van een werkruimte om in groepsverband opdrachten uit te

voeren, al dan niet met betrokkenheid van een docent.
o de mogelijkheid van groepscontact (begeleid en onbegeleid) via chat.
. de mogelijkheid om berichten uit te wisselen door middel van een prikbord.
. de mogelijkheid tot het verspreiden van voor de opleiding relevante nieuwsberichten.
o digitaal toezenden en ontvangen van inzendopdrachten, stellen van vragen
¡ onmiddellijke response bij inzending meerkeuze opdrachten.
. de toegang tot een digitaal overzicht van de vorderingen.
. de beschikbaarheid van een mediatheek met voor de studie relevante links op intemet.
o literatuurlijsten.
¡ de mogelijkheid om ondersteunende leerstof te downloaden.
. toegang tot de voor de studie relevante exameninformatie.
o toegang tot de informatie over contactmomenten tijdens de studie.

Voorts kunnen de studenten bij bepaalde modules gebruikmaken van multimediale opdrachten.
Bijvoorbeeld een uitleg in beeld of geluid en vervolgens een interactieve oefening. De multimediale
opdrachten zijn bedoeld om lastige stukken leerstof inzichtelijker en begrijpelijker te maken en
daarnaast de studie aantrekkelijker te maken voor de student.

Via de digitale leeromgeving) heeft de student via de diverse leerpaden een overzicht over zijn totaal
studie van opleidingsniveau tot aan kembegrip. Door middel van die overzichten kan de student zijn
eigen vorderingen bijhouden zowel op modulair als op opleidingsniveau.

Daarnaast kent de digitale leeromgeving een persoonlijk berichtenscherm waarin de studenten
automatisch een bericht ontvangen als opdrachten zijn gecorrigeerd. Tevens worden de studenten via
het berichtenscherm op de hoogte gehouden van nieuws en de laatste ontwikkelingen met betrekking
tot de opleiding en de verschillende modules.

Studieprogramma
Het studieprogramma van de opleiding HBO Toegepaste Psychologie omvat een propedeutische fase,
een hoofclfase en een afstudeerfase. De propedeuse heeft als doel de student zich te laten oriënteren op
het vakgebied in zijn geheel en meer specifiek de uitstroomvarianten, alsmede een vakinhoudelijke
basis aan te reiken. Na met voldoende resultaat afsluiten van alle onderwijseenheden van de
propedeuse kan de student een propedeutisch getuigschrift opvragen. In de hoofdfase vindt verdere
verdieping en nadere beroepsvorming plaats. Het studieprogramma is opgebouwd uit de
onderwijseenheden (modules) en toetsvormen als hieronder weergegeven. Onderstaand overzicht dient
tevens te worden beschouwd als het globale examenplan van de opleiding.

@ ^, 
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Module EC Toetsvornt

2

in de 7 Examen en

Statistiek voor de 9 Examen en

7 Examen en

Werkveldoriëntatie 7 Werkstuk

Gesprekstechnieken, rapportage en observatie

voor de medewerker
9 Examen en opdrachten

Psychodiagnostiek voor de psychologisch

medewerker

9 Examen en opdrachten

l0
TOTAAL PROPEDEUSE 60

Hoofdfase

10 Examen en

Sociale 9 Examen en

Transculturele l0 Examen en

6 Examen en

7 Examen en

Uitstroomvariant GGZ-kinderen en

Psvchopathologie kinderen en ieugd 20 Examen en

Examen enN ll
l6 Examen en

6 Examen en

kinderen en 15 Examen en

Gespreksvoering en raPPortage kinderen en 20 Examen en praktijkopdrachten

hoofdfase 30
20 en examen

Uitstroomvariant GGZvolwassenen en

ouderen
volwassenen en ouderen 20 Examen en

9 Examen en

ll Examen en

l3 Examen en

volwassenen en ouderen l5 Examen en

Gespreksvoering en rapportage volwassenen

en ouderen

20 Examen en praktij koPdrachten

hoofdfase 30
20 en examen

Uitstroomvariant
Onderwi t7 Examen en

t6 Examen en

kinderen en 20 en

l5 Examen en

Gespreksvoering en raPPortage tn het

s

20 Examen en praktijkoPdrachten

hoofdfase 30
20 en examen

@ r,O * onde r w i i si nstel li n gen
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Relatie eindkwalificaties en onderwijseenheden
Elk van voornoemde modules (onderwijseenheden) is nader omschreven in hoofdstuk 7 van deze
regeling. Voor het leggen van de relatie tussen eindkwalificaties/taakgebieden en de
onderwijseenheden is onderstaand schema opgesteld. Basis voor dat schema vormen de 8 functionele
gebieden en taakgebieden (onderstaand samengevat) uit het beroepsprofiel als is weergegeven in
hoofdstuk 5 van deze regeling.

1. Functioneel gebied l: Psychologische diagnostiek
Taakgebieden:
1.I Voorbereiding
1.2 Uitvoering
1.3 Verwerking

2. Functioneel gebied 2: Advies- en informatieverstrekking
Taakgebieden:
2.1 Informatieverzameling
2.2 Informatieverstrekking
2.3 Advisering

3. Functioneel gebied 3: Interventie

4. Functioneel gebied 4: Casemanagement

5. Functioneel gebied 5: Preventie

6. Functioneel gebied 6: Research

7. Functioneel gebied 7: Communicatie
Taakgebieden
7.1 Rapportering
7.2 Overleg
7.3 Gespreksvoering

8. Functioneel gebied 8: Samenwerking
Taakgebieden
8.1 Medewerking
8.2 Samenwerking
8.3 Overleg

Tevens is in de relatietabel ¿mngegeven welke toetsvoûn van toepassing is. Een (s) staat voor
schriftelijk exarnen, een (p) voor e€n (praktijk)opdracht..

Uitstroomvariant A&O/S&B
Arbeids- en orsanisatiepsvcholoeie 20 Examen en praktiikopdrachten

Looþbaanpsvcholoeie 11 Examen en praktiikondrachten

Werving. selectie en assessment ll Examen en praktiikopdrachten

Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-
intesratie

lt Examen en praktijkopdrachten

Diagnostiek binnen het werkveld Arbeid en
orsanisatie

15 Examen en praktijkopdrachten

Gespreksvoering en rapportage Arbeid en
organisatie

20 Examen en praktijkopdrachten

Intesrale ondracht hoofdfase 30 Praktiikoodracht
Aßtudeerondracht 20 Oodracht en mondelins examen

TOTAAL HBO Toesepøste Psvcholosie 240

@ ^,0* 
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7. Studieprogramma
Hieronderis een opsomming van alle modules gegeven. Elke module (met uitzondering van
lnleiding digitaal portfolio, Studieaardigheden, Werkveldoriëntatie en de lntegrale opdrãchten)
bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte met (praktijk)opdrachten. Dé informatie over
de stage en de afstudeeropdracht zijn in een apart hoòfdstuk beschreven in dit OER.

Contactdagen
Bij het eerste jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie behoort een werkveldcyclus
bestaande uit zes contactdagen. Na een algemene introductie (dag 1) komen de vier
werkvelden aan bod (dag 2 vm 5). De contactdagen staan onder léiding van in het
betreffende werkveld gespecialiseerde docenten en de cyclus wordt afgesloten met een toets
van praktische beroepsvaardigheden (dag 6). De contactdagen zijn verplicht.

De volgende vier beroepsvaardigheden staan centraal in deze werkveldcyclus:. hanteren van diagnostische instrumentenr voeren van intake- en hulpverleningsgesprekken. observeren. rapporteren

Na het doorlopen van de contactdagen kan de studentr een beeld vormen van de diagnostische accenten in de vier werkvelden. basisvaardigheden inzetten voor werken in de vier werkvelden. reflecteren op de eigen ontwikkeling van vaardigheden. leerdoelen aangeven voor de hoofdfase
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t nteiding digitaal Portfolio

ALGEMEEN

Digitaallenaam
defunctionerenhetvannte aanzlenstudentdeaannng tenBegeleid reflectiesdefeedback opde student gevenentn de beroePsPraktijkenstudie van

den tn
tot ngGelij aan

nvt

LEREN
o

a

hetmet digitaal portfolionwerkehetvanten anzienlnstructie hetenen reflectiesrachtenvan opdhetvoor plaatsenAanwijzingen hetlnstaanecteertreflstudentde opwaardemet competentiesberoepsProfiel

van moduleKorte

a

a

a

en maken digitale reflectieopdrachten

tn

literatuur).(bestuderenZelfstudie
inzendoPdrachtenschriftelijkeVerwerking

I
portfolioing digitaalLOI Lesmateriaal lnleid

a

a

reflectieoPdrachtenopFeedback gevenDocentactiviteiten

TOETSEN
uit hetvan de compete

Leerdoelen

GeenStandaard vrijstellingen

De
zendentee tndvanvan beoordelingeen

ndenISedvan
plaats

Aan
elen)

'voldoende'is
indDe student de

1 septemberlngangsdatum

121 septembertot

@ a*" ond erwí i si nstel li ng en

64



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Studievaardigheden

ALGEMEEN
Thema Basisvaardigheden

Modulenaam Studievaardigheden

Doelstelling De doelstelling van deze module is om de student algemene studievaardigheden bij
te brengen.

Vereiste voorkennis Gelijk aan toelatingseisen tot de opleiding.

Studielast 2EC

LEREN
Korte inhoud van module lntroductie: studeren via afstandsondenivijs bij de LOI

Ontdek je persoonlijke leerstijl
Studieplanning
Ga studieproblemen te lijf
Leer effectieve stud iemethoden
Goed voorbereid naar je examen
Competentiegericht onderuvijs
Reflectie

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur).
. Verwerkingschriftelijkeinzendopdrachten
. Plaatsen leerstof in oortfolio

Literatuur a LOI Lesmateriaal: Studievaardigheden

Docentactiviteiten a Feedback geven op inzendopdrachten
Beantwoorden vân vraoeno

TOETSEN
Leerdoelen student inzicht heeft in afstandsonderwijs

student kent zijn persoonlijke leerstijl
student kan zijn studie te plannen
student weet hoe om te gaan met studieproblemen
student weet zich voor te bereiden op examens
student kent aspecten van competentiegericht onderwijs
student kan werken met reflectie ¡nstrumenten (360, pop, pap)

Standaard vrijstellingen Geen

Examen(onderdelen) Module wordt qetoetst middels inzendopqaven
Zak-slaaobeslissino Student moet minimaal een 6 halen voor alle oodrachten
lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012
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lnleiding in de psychologie

ALGEMEEN
Thema

Modulenaam lnleiding de psychologie

Doelstelling Het van kennis ten van basisbegrippen van psychologie.

Vereiste voorkennis aan de toelatingseisen van opleiding.

Studielast 7EC
5 EC theorie, 2 EC opdracht

LEREN
Korte inhoud van module ln de lnleiding in de n de volgende aan bod

Wat is psychologie?
Geschiedenis van de Psychologie
Stromingen binnen de PsYchologie
Verklaringsmodellen van menselijk gedrag

Relatie tussen neurobiologische processen en gedragsfactoren.

Waarneming
Denken
Geheugen
Taal
Aspecten van de lichamelijke ontwikkeling
Aspecten van de cognitieve ontwikkeling en de rol van intelligentie

Aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling
llen onder meer in de

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur a LOI leerstof

Docentactiviteiten a

a

Digitale begeleiding
Feedback inze

TOETSEN
Leerdoelen Na het van de module lnleiding de psychologie kan de student:

. het vakgebied van de Psychologie helder definiëren;
o hetbegrip'gedrag'definiëren;
. aangeven wat de relevante aspecten van psychologie als wetenschap zijn;

. de relatie tussen hersenen en gedrag aangeven;

. basale neurofysiologische processen noemen die ten grondslag liggen aan
gedrag;

. de relatie tussen lichaam en de psyche definiëren;

. de belangrijkste stromingen/theorieën in de psychologie beschrijven, ook vanuit
een historisch persPectief;

. de kennis van de stromingen/theorieën toepassen bij het oplossen van

vraagstukken, waarbij gebruik gemaakt wordt van actuele (internationale)

kennis en inzicht;
. de functies van taal definiëren;
¡ inzicht tonen in factoren die taalproductie en taalbegrip beïnvloeden;
c zr¡n kennis op het gebied van waarneming, denken, geheugen en taal

toepassen bij het analyseren en beoordelen van casussen, waarbij hij gebruik

maakt van actuele (internationale) kennis en inzicht.
. een oordeel vormen over onderzoekshypotheSen bij Casusmateriaal voor wat

van dehet verklari de itieve functies en de beoorde
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ontwikkelingsprocessen en de stagnaties daarbij;
. het verloop van mentale processen als'begripsvorming'en 'problemen

oplossen' beschrijven en verklaren;
. de fasen van het proces van de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele

ontwikkeling herkennen en (dreigende) stagnaties daarbij te signaleren;
. individuele verschillen tussen mensen verklaren, in het bijzonder in de periode

van de adolescentie;
. vanuit verschillende invalshoeken een casus benaderen en zijn eigen

invalshoek verwoorden. vanuit een looische aroumentatie.
Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart

beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte opdrachten
uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald.

lngangsdatum I september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Sfafisfie k voor de psychologie

ALGEMEEN
Thema Basiskennis

Modulenaam Statistiek voor de psychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van toepassen van statistische methoden en
technieken op het gebied van de sociale wetenschappen, in het bijzonder de
psvcholoqie.

Vereiste voorkennis Gelijk aan de toelatingseisen van de opleiding.

Studielast 9EC
I EC theorie, 1 EC opdracht

LEREN
Korte inhoud van module De volgende thema's komen aan bod:

. Tabellen en grafieken

. Sociaalwetenschappelijkonderzoekdoen

. Basisbegrippen in de statistiek

. Centrum- en spreidingsmaten

. Correlatie en regressie

. Klassieketesttheorie

. Kansverdeling

. Toetsing, parametrisch en non-parametr¡sch toetsen

. Significantie

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof.
. A.A.J. van Peet, G.L.H. van den Wittenboer, Joop Hox. Toegepaste sfafisfiek-

I nductieve tech nieken. ISBN 9020732696.
. A.A.J. van Peet, G.L.H. van den Wittenboer, Joop Hox. Toegepaste statistiek -

Beschrijvende technieken. ISBN 9789001 80243.

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van deze module kan de student:

. de volgende begrippen omschrijven:
- beschrijvende statistiek;
- inductieve statistiek;
- nominale, ordinale, interval en ratio data.

. de verschillende fasen van het statistisch onderzoek herkennen en
benoemen;

r gêgêvêns in tabellen en grafieken verwerken en interpreteren op basis van:
- inrichten van frequentietabellen;
- continue-, discrete klasse-indeling,
- absolute,relatieve,cumulatievefrequenties;
- grafieken,lijndiagram,staafdiagram,histogram,polygoon;
- cumulatieve (relatieve) frequentieverdelingen.

. de volgende karakteristieke grootheden berekenen:
- mediaan, modus;
- kwartielen, decielen en percentielen;
- rekenkundig gemiddelde;
- variatiebreedte:
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- gemiddelde absolute afwijking t.o.v. het rekenkundig gemiddelde.
. hetbegrip'significantie'omschrijvenenverklaren;
o enkelvoudige technieken interpreteren en berekenen:

- correlatiecoêfficiënt;
- enkelvoudige regressiecoëfficiënt;
- OnewayAnova;
- T{oets;
- Chi-kwadraat toets.

. de werking en toepassing van de volgende technieken uitleggen:
regressie analyse;

- variantieanalyse;
. de volgende begrippen bij de techniek'regressie analyse' uitleggen:

- regressie coëfficiënten;
- intercept;
- causaliteit;
- kleinste kwadraten criterium;
- residuanalyse;

. de volgende begrippen bij de techniek'variantieanalyse' uitleggen:
- hoofdeffecten;
- rüeffecten;
- kolomeffecten;
- interactie-effect;
- factoriële proefopzet;

. de volgende begrippen vanuit de klassieke testtheorie uitleggen:
- meetfout;
- ware score;
- foutscore;
- betrouwbaarheid;
- betrouwbaarheidsinterval;
- validiteit;
- item totaal correlatie;
- ruwe score
- norm score.

. op basis van een casus zelfstandig de volgende berekeningen uitvoeren:
- bepalen van de ruwe score;
- kiezen juiste normtabel;
- omzetten ruwe score in normscore;
- bepalen van 67Yo en 99% betrouwbaarheidsinterval;

. Z-score in een Stanine transformeren.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. Daarnaast werkt de student verplichte
opdrachten uit.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2.5 uur.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald.

lngangsdatum 1 september 201 1

Geldig tot 'l september 2012
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P e rsoo n I ij kh e i d sl e e r toeg e p asfe psyc h o I og i e

ALGEMEEN
Thema Persoonlijkheidsleer

Modulenaam Persoonlijkheidsleer toegepaste psychologie.

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van Persoonlijkheidsleer

Vereiste voorkennis Gelijk aan de toelatingseisen van de opleiding.

Studielast 7EC
5 EC theorie, 2 EC opdracht

LEREN
Korte inhoud van module De volgende thema's komen aan bod:

. Persoonlükheid

. Historie

. Psychoanalytische referentiekaders en therapeutische behandelmogelijkheden

. Cognitieve referentiekaders en therapeutische behandelmogelijkheden
¡ Humanistischepsychologieentherapeutischebehandelmogelijkheden
. Het ecologische model en therapeutische behandelmogelijkheden
. Psychopathologie, classificatievanstoornissen(DSM-lV)
. Situatievormen en evaluatie van psychotherapie

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van deze module kan de student:

. de verschillende methoden van persoonlijkheidsonderzoek beschrijven;

. enkele vroeg-wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën beschrijven
(frenologie, constitutionele theorie, Kretchner, Sheldon, de
temperamentenleer van Heymans);

. de belangrijkste wetenschappelijke trekkentheorieên (Allport, Cattell,
Eysenck) beschrijven;

. kritiek geven op de trekkentheorieën door inzicht te tonen met betrekk¡ng
tot de invloed van situaties, ontwikkeling en persoonlijkheidsstructuur;

. doel, opbouw en gebruik van het classificatiesysteem volgens de DSM-IV
beschrijven.

Over conflicttheorieën/psychoanalytische theorieën
Na het doorlopen van deze module kan de student:

. beschrijven wat de Psychoanalyse van Freud inhoudt;

. de belangrijkste kritiek op het gedachtegoed van Freud beschrUven;

. de ontwikkelingsstadia van de persoonlijkheid volgens Erikson benoemen
aan de hand van een uitleg van de conflicten die in de verschillende stadia
centraal staan;

. de volgende praktische therapeutische toepassingen van conflicttheorie
beschrijven:
hypnose;
psychoanalyse;
etnopsychoanalyse;

&f t*- onderwiisinsÍellingen 70



Ondenruijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

observatie;
psychiatrisch interview;
associatie;
recente toepassingsvormen.
vanuit zijn kennis over de theorieën verstoorde patronen te kunnen
herkennen.

Over gedragstheorieën
Na het doorlopen van deze module kan de student:

o

o

a

de principes van operante en klassieke conditionering beschrijven;
de verschillen tussen operante en klassieke conditionering noemen;
met behulp van het SOR-model uitleggen hoe een bepaald leerproces
verloopt;
de Sociale Leertheorie van Bandura beschrijven;
de technieken shaping en token-economy toepassen op een casus;
aangeven hoe modeling wordt gebruikt bij het aanleren van nieuw gedrag
en het remmen of ontremmen van bestaand gedrag;
vanuit zijn kennis over de theorieën verstoorde patronen kunnen
herkennen.

a

a

a

a

Over humanistische psychologie
Na het doorlopen van deze module kan de student:

. aangeven hoe de humanistische psychologie zich onderscheidt van
respectievelijk de psychoanalyse en het behaviorisme;

. Roger's visie op de ontwikkeling van de persoonlijkheid uiteenzetten;

. de opbouw van het zelfconcept en de invloed van betekenisvolle anderen
beschrijven;

o de theorie van Maslow beschrijven;
. aangeven wat Fromm ziet als de invloed van de ouder-kind relatie en de

invloed van de maatschappij op de ontwikkeling van een kind;
. de belangrijkste principes en effecten van een geslaagde behandeling

beschrijven volgens de client-centered therapy van Rogers.

Over het ecologische model
Na het doorlopen van deze module kan de student:

r aangeven wat het verschil is in uitgangspunten tussen het
consistentiemodel en het conflict- en zelfuerwerkelijkingmodel.

Over psychopathologie
Na het doorlopen van deze module kan de student:

. aangeven wat verstaan wordt onder psychopathologie;

. een aantal veel voorkomende gedragsstoornissen opsommen in relatie tot
passende vormen van hulp;

. de rol van classificeren en diagnosticeren bij psychopathologie beschrijven;

Over toepassingen
Na het doorlopen van deze module kan de student:

. een globale beschrijving geven van de zes meest gangbare
behandelingsvormen:

- individuele therapie;
- groepstherapie;
- systeemtherapie;
- gezinstherapie;
- relatietherapie;
- sekstherapie.

. de knelpunten noemen waarop men stuit bij het evalueren van
psychotherapie;

. vanuit gegeven casussen gedragsstoornissen herkennen en classificeren
met behulp van de DSM-IV;

. een vorm van gedragstherapie voorstellen behorende bij een casus

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelqk. leder vrüstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Exame De module wordt met een exa dat bestaat uit en
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cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaastwerkt de student verplichte oPdrachten

uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat rs ind ien het cijfer 6 is behaald en de

casusopdrachten behorende bij de modu le met een voldoende ap afgerond.

lngangsdatum 1 september

Geldig tot 1 september
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We rkve I d o ri ë ntat i e toeg e p a ste p syc h of og i e

ALGEMEEN
Thema

Modu m ldoriëntatie toegepaste psychologie.

binnen de toegepaste
Het bijbrengen van kennis ten aanzien van de
psychologie

Vereiste voorkenn
tngaan de toelatingseisen van de

Studielast 7

LEREN
nhoud van moduleKorte

' ovezicht van werkverdspecifieke doergroepen, diagnostische werkwijzen enbehandelaanbod

' Recente bereidsontwikkering in de verschiilende werkverden, knelpunten enoplossingen
. Wet- en regelgeving in de werkvelden. Functie van de psychologisch medewerker in de werkvelden. Basisvaardigheden van gesprekstechnieken, observatie, rapportage endiagnostiek in de werkvelden

n de mod leu n de nde aan bod:
vaiedenis denOntstaansgesch rkveldenwe

(bestuderen literatuur)
oefenopgaven

a

a

a

Zelfstudie
Uitwerken
Uitwerken inzendopgaven

Literatuur LOr

Feedback geven op inzendopgaven

a

a

Digitale begeleiding

TOETSEN
Leerdoelen

de specifieke kenmerken van de vier werkvelden noemen qua
doelgroepen, problematiek, diagnostische werkwijzen,
behandelmogelijkheden en betrokken disciplines;
het ver-schil doergroepen, doeren en werkwi¡zen aanduiden tussen de
verschillende werkvelden;
de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de verschillende werkvelden
aangeven;
de wet- en regelgeving van de verschillende werkvelden beschrijven;
de basisvaardigheden behorende bij de modures Gesprekstechn¡"r,"n,
rapportage en observatie voor de psychologisch medewerker en
Psychodiagnostiek voor de psychorogisch riedewerker praatsen binnen decontext van erk van de vier werkverdeì en de verschirten oenoemãn; 

- --
beschrijven waaruit de werkzaamheden van de psychorogisch medewerker
in de verschillende werkverden kunnen bestaan ãn duioeií¡t mateÀlaãr ãepsychologisch medewerker kan worden ingezet;
aangeven in werke mate de onderscheiden werkverden brj hem passen enwaarom;
aangeven waarin het verschjl ât tussen psychologisch assistent (ppA),psychologisch medewerker (HBO) en psyc'trotoog]
een onderbouwde keuze maken voor de eigen kãuze van werkverd richting
in de hoofdfase,

het
a

a

o

o

o

a

o

van deze module kan de student:

sterke envande uleren na
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kanten
apartledervr'r.istelling

beoordeeld
Er is geenvrijstellingen

ientdDezeeenvandoor enplaats trjd.De te plaatsstudent bepalendeeen dooropte uitgevoerdwordenigzelfstand nden.verbotijdslimietis geendevan opdrachtuitvoerenhetAan

behaald.6 of hoger ishet cijfergeslaagd indien

september 11m

1 september 2012.tot
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Gesprekstech nieken, obseruatie en rapportage

ALGEMEEN
Thema Basiskennis

Modulenaam Gesprekstechnieken, observatie en rapportage

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van gesprekstechnieken, rapportage en
observatie.

Vereiste voorkennis Gelijk aan de toelatingseisen van de opleiding.

Studielast 9EC
7 EC theorie, 2 EC opdracht

LEREN
Korte inhoud van module De volgende thema's komen in deze module aan de orde:

Over gesprekstechnieken
. Gesprekssoorten
. Fasen in een gesprek
. Voorbereiding van een gesprek
. Basisvaardigheden in gesprekken, onderscheiden op proces- en inhoudsniveau
. Gespreksvoering met kinderen en adolescenten

Over observatie
. Systematischegedragsobservatie
. Descriptieveobservatie.
. Spelobservatie
. Observaties van interacties en het maken van gedragsanalyses

Over rapportage
. Algemene inleiding rapportage en ethische aspecten
. Samenstellen van een rapport
. Taalgebruik
. Beoordelen en opstellen van een diagnostisch rapport

Studieactiviteiten a Zelfstudie (bestuderen literatuur)
Uitwerken oefenopgaven
Uitwerken inzendopgaven
Volgen contactdag

a

a

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven
. Geven contactdag

TOETSEN
Leerdoelen Gesprekstechnieken

Na het doorlopen van deze module kan de student:
. aangeven wat de kenmerken zijn van een hulpverleningsgesprek;
. aangeven wat deze gespreksvorm onderscheidt van een 'gewoon'gesprek;
. aangeven wat kenmerkend is in het samenwerkingsmodel van

gespreksvoering en waarin dit zich onderscheidt van het diagnose-
receptmodel;

. aangeven wat belangrijke elementen zijn in de client-centered benadering
van Rogers en wat het effect hiervan is op de hulpvrager;

' de omschriivino van het beorio'communicatie'qeven zoals deze door
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Watzlawick geformuleerd aan de hand van vijf
a aangeven wel k gedrag valt onder verbaal gedrag en welk ged rag als non-

verbaal gedrag wordt beschouwd.

De student kan in het kader van het onderdeel gesprekstechnieken op

procesniveau:' . beschrijven hoe het contact tijdens een gesprek opgebouwd en

onderhôuden dient te worden, en de hiermee samenhangende

vaardigheden toepassen;
. een gespret< openen, onderhouden en afsluiten, onder meer door het

makãn van 'rapport" het aannemen van een goede luisterhouding en

toepassen van aandachtgevend gedrag;

. de gesprekspartner observeren, terwijl hij het gesprek leidt;

. gevoelsreflectiesgeven;

. informatieherkaderen;
o relativeren, onder meer door het gebruik van humor'

De student kan in het kader van gesprekstechnieken op inhoudsniveau:

. bewust de keuze maken tussen het stellen van een open of gesloten

vraag;
. diverse typen vragen stellen en verschillende technieken hanteren, zoals

concretiseren, paiafraseren, samenvatten, hardop denken en het geven

uån geuoetsreflecties een dieper en meer genuanceerd beeld van de

Problematiek te krijgen;
. ãangeuen wat de úérschillende fasen en doelstellingen zijn van een intake-

, beleleidings- en adviesgesprek en de specifieke gang van zaken bij een

'slecht-nieuws-gesPrek';
. de opbouw aangeven van een openings- of kennismakingsgesprek en

deze structuur zelf in een gesprek aanhouden;
. aangeven wat de verschillende onderdelen zijn van een testsituatie en wat

hierin relevante vaardigheden zijn voor de testleider;

oaangevenwatdealgemeneonderdelenzijnvaneenadv¡esgesprek;
. a"nõ"uen hoe er een conflict tijdens een adviesgesprek kan ontstaan en

wat hiervan het verlooP kan zijn;

' de fasen, problemen en valkuilen beschrijven bij het voeren van slecht

nieuwsgesPrekken;
. aangeven waarom de client-centered-benadering goed werkt in

gesprekken met kinderen;
.aangevenWaarmeehijmetbetrekkingtothetdenkenenbegrijpen'

rekening moet houden in gesprekken met kinderen'

Observatie
De student kan na het doorlopen van de module:

. de definitie geven van het begrip 'observatie';

. de toepassiñgsmogelijkheden van gedragsobservatie beschrijven;

. aange;en waãrin zich systematische gedragsobservatie van descriptieve

gedragsobservatie onderscheidt;
.voorbeeldengevenvandetimesample-methode,deeventsample-

methode en de critical incident technique van observeren;

. de verschillen aangeven tussen een categorieënsysteem, een rating-

systeem en het observeren van interacties;
. voor- en nadelen van observatie als onderzoeks¡nstrument benoemen;

. een observatie-instrument maken op basis van een

onderzoeksvraagstelling;
.eenoverzichtgevenVanmogelijkeobservatiepuntent.tjdenshet

testondezoek;
.mogelijkefoutenbronnentijdensdeobservatienoemenenhiermee

rekening houden;
.aangevenWaaromhetmakenVaneenduidelijkescheidingtussen

obsãrvatie, registratie en interpretatie tijdens het rapporteren belangrijk is;

o aangeven wat de kenmerken van 'spel' zijn;

. aangeven wat het verband tussen spel en de volgend

ont'aiikkelingsgebieden is: motoriek, cognitieve ontwikkeling, sociale

ontwi en emotionele ontwikkeli
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a

a

aangeven wat de opeenvolgende fases zijn in de ontwikkeling van het
sociale spel;
gegeven een bepaalde ondezoeksvraagstelling een bewuste keuze te
maken voor een bepaalde spelvorm.

Rapportage
Na het doorlopen van deze module kan de student:

. de verschillende vormen en functies van rapportage benoemen;

. de belangrijkste overwegingen bij het opstellen van een rapport beschrijven
met betrekking tot gegevensselectie, bescherming van de cliënt,
duidelijkheid en helder taalgebruik;

. de hiervoor genoemde overwegingen bij het opstellen van een rapport
toepassen op de rapportage;

. schriftelük rapporteren volgens de volgende methoden:
- de impulsieve methode
- de brokkenmethode
- de methode van de omgekeerde piramide
- de systematische methode

. vanuit de kennis van de principes voor het opstellen van een rapport een
bewuste keuze maken waarbij hij rekening houdt met belangrijke factoren
als het type vraagstelling en de wensen van de opdrachtgever;

. het eigen schriftelijk taalgebruik kritisch evalueren op spelling, grammatica
en stijl en deze zo nodig bij te stellen;

. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het rapporteren,
handelend volgens de gedragsregels van het NIP en de WP.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte opdrachten
uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger ¡s behaald, de
casusopdrachten behorende bij de module met een voldoende zijn afgesloten en de
vaardigheden tijdens de laatste contactdag zijn getoetst en voldoende zijn bevonden

lngangsdatum I september 2011

Geldig tot I september2012.
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Psychodiagnost¡ek

ALGEMEEN
Thema Psychodiagnostiek

Modulenaam Psychodiagnostiek
7 EC theorie, 2 EC opdracht

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van psychodiagnostiek.

Vereiste voorkennis Gelijk aan de toelatingseisen van de opleiding

Studielast 9EC

LEREN
Korte inhoud van module ln deze module komen de volgende thema's aan bod:

. TYPen ondezoek

. lndeling van tests

. Algemeneintelligentietests

. Tests voor specifieke vaardigheden

. Persoonlijkheidsvragenlijsten

. Neuropsychologischetests

. Studie-enberoepskeuzevragenlijsten
¡ Het diagnostische proces
r Testafname en testverwerking
. Normen
r Betrouwbaarheid
¡ Validiteit
. Formuleren en communiceren betreffende conclusies en advies
. Beroepsethiek nip

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
o Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van deze module kan de student:

. de definitie geven van de begrippen 'test' en 'psychodiagnostiek';

. de verschillende typen diagnostiek beschrijven, van elk type een voorbeeld
geven en deze kennis toepassen in een casus waar een diagnostisch
traject gewenst is;

. de doelstellingen van de diagnostiek in de verschillende werkvelden
benoemen;

. de vier typen diagnostische oordelen benoemen en hierbij een voorbeeld
geven;

r werken volgens een protocol voor het diagnostische proces van
informatievezameling, -ordening, -verwerking en -beoordeling ;

o aangeven welke algemene en specifieke informatie in de eerste fase van
het diagnostische proces verworven kan worden (informatieverwerving)
wanneer er sprake is van probleemgedrag van een kind.

. kennis van richtinggevende en ondeaoekshypothesen toepassen tijdens
het beoordelen en uitvoeren van casuistiek;

. het cyclische aspect van het diagnostische proces beschrüven;

. de keuze van de normgroep(en) maken en verklaren gegeven de
kenmerken van een cliënt;
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. uitleggen wat een gestandaardiseerde situatie en een gestandaardiseerd
instrument (test) is;

. beschrijven welke normen gehanteerd worden bij tests, observatieschalen,
projectieve technieken, vragenlijsten en gesprekken;

. in de module Statistiek behandelde begrippen als standaarddeviatie,
gemiddelde/ruwe score, genormeerde scores en normaalverdeling
toepassen bij beoordeling resultaten en bij ondezoek;

. uitleggen wat er wordt verstaan onder prestatietests en gedragstests;

. beschrijven wat kenmerkend is voor algemene niveautests, specifieke
niveautests, vorderingstests en tests voor niet-intellectuele begaafdheden.

. beschrijven wat kenmerkend is voor de volgende gedragstests:
- observatiemethoden
- vragenlijsten
- projectiemethoden
- organiciteitstest

. beschrijven wat er komt kijken bij diagnostisch ondezoek en de eisen die
aan tests en de proefleider worden gesteld;

. de begrippen'mentale leeftijd' en'chronologische leeftijd' definiëren en
aangeven waarom beide van belang zijn voor het bepalen van iemands
intelligentie;

. zelfstandig keuzes maken voor het samenstellen van een testprogramma
gegeven een bepaalde vraagstelling, doordat hü op de hoogte is van welke
tests het meest gebruikt worden voor kinderen of volwassenen;

. beschrijven waarom een leertest een zinvolle aanvulling is op een
intelligentietest;

. omschrijven wat de rol is van de COTAN en waarop de beoordeling vanuit
de COTAN gericht is;

. beschrijven wat er komt kijken bij diagnostisch onder¿oek, de eisen
beschrijven die aan tests en de proefleider worden gesteld;

. hierbij de volgende praktische vaardigheden laten zien:
- volgens de richtlijnen afnemen, scoren en verwerken van een

(sub)test;
- kritisch reflecteren op eigen uitvoer en die van medestudenten ten

aanzien van afname, verwerking en scoring;
- communiceren over de resultaten van een psychodiagnostisch

onderzoek, zowel met opdrachtgevers, betrokkenen als collega's;
. de ethische aspecten in acht nemen die gelden bij het afnemen test en

verwerken van de ondezoeksgegevens.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur Daarnaast werkt de student verplichte opdrachten
uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald en de
casusopdrachten behorende bij de module met een voldoende zijn afgesloten

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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I ntegrale opd racht propedeuse

ALGEMEEN
Thema lntegratie

Modulenaam I ntegrale opdracht propedeuse

Doelstellinçj Met de module lntegrale opdracht propedeuse wordt de propedeuse afgesloten

Vereiste voorkennis Gelijk aan de toelatingseisen van de opleiding.

Studielast 10 EC

LEREN
Korte inhoud van module Opdracht

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof.

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Te realiseren
eindkwalificaties

. de eerder opgedane kennis en vaardigheden van de propedeuse op een
geintegreerde manier toepassen

. een beschrijving geven van de instelling/organisatie, waar de integrale
opdracht wordt uitgevoerd

. de visie van de instelling/organisatie waar de integrale opdracht wordt
uitgevoerd in eigen woorden weergeven

. de procedure van diagnostisch ondeaoek in beeld brengen

. het cliëntsysteem in kaart brengen; verwijzer, personen, klacht, hulpvraag

. een gespreksverslag maken van het intakegesprek

. richtinggevendeenonderzoekshypothesenformuleren

. een voorstel voor een testbatterij opstellen en de keuzes onderbouwen

. een observatieverslag volgens de juiste richtlijnen opstellen

. conclusies, een integratief beeld en een advies formuleren

. kritisch reflecteren over de gang van zaken, zowel inhoudelijk als
procesmatig, tijdens het diagnostisch ondezoek

. kritisch reflecteren op zijn eigen functioneren tijdens de integrale opdracht

Standaard vrijstell ingen Er is geen standaard vrijstelling mogelqk. leder vrijstellingsvezoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De eindtoetsing vindt plaats door middel van het doorlopen van de integrale
opdracht en het uitvoeren van de bijbehorende praktijkopdrachten.
Deze opdracht dient zelfstandig te worden uitgevoerd in een relevante
werkomgeving. Aan het uitvoeren van de opdracht is geen tijdslimiet verbonden

Zak-slaagbeslissing De student is geslaagd indien hij de praktijkopdrachten van de integrale opdracht
heeft doorlopen in een relevante werkomgeving en deze praktijkopdrachten met een
voldoende heeft afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012.

@ *,0r" anderw i i si nstel f i ng en 80



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Hoofdfase

O ntwi kke I i n g s p sych o I og i e

ALGEMEEN
Thema Ontwikkelingspsychologie

Modulenaam Ontwikkelingspsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van ontwikkelingspsychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 10 EC
6 EC theorie, 4 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module lnleiding in de ontwikkelingspsychologie

De ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0lot 12 jaar
De ontwikkeling van de adolescent
School- en beroepskeuze
De ontwikkeling van de volwassene
De ontwikkeling van de oudere mens

Studieactiviteiten a Zelfstud ie (bestuderen literatu ur)
Uitwerken oefenopgaven
Uitwerken inzendopgaven

a

a

Literatuur LOI Leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Ontwikkelingspsychologie heeft de student:

. kennis van de verschillende fases in de levensloop

. kennis van de psychologische en mentale ontwikkeling die in de verschillende
fases plaatsvindt

. kennis van de belangrijke thema's en keuzes in de verschillende fases van
ontwikkeling

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsvezoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Sociale psychologie

ALGEMEEN
Thema Sociale psycl,rologie

Modulenaam Sociale psychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van sociale psychologie

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 9EC
6 EC theorie, 3 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Sociale uitwisseling

. Altruisme

. Attributietheorie

. Seksualiteit

. Taal en communicatie

. Etnocentrisme en vooroordelen

. Conflictoplossing

. Gezondheid in samenhang met sociaal gedrag

. Religie en zingeving.

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Sociale psychologie heeft de student:

. kennis van processen op het gebied van sociale uitwisseling, altrui'sme en
attributie

. kennis van relevante theorieën

. kennis van conflictoplossingstijlen en de mogelijke rollen van een derde partij

. kennis van de invloed van de groep op het gedrag m.b.t. gezondheid van het
individu

Standaard vrijstetlingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger ¡s behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012
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Tra n sc u ltu rele d i ag n ostie k

ALGEMEEN
ïhema Diagnostiek

Modulenaam Transculturele diagnostiek

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van transculturele diagnostiek.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 10 EC
5 EC theorie, 5 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module Aspecten van transculturele diagnostiek

Testdiagnostiek bij allochtonen
Communicatie (non-verbaal/met behu lp van tol k)
lnformatie (gebrekkige informatie en hoe dit aan te vullen)
Adviesgesprekken
Eigen achtergrond, vooronderstellingen, onzekerheden
Ontwikkelingstaken bezien vanuit de medische antropologie, culturele
antropologie en interculturele Psychologie
Religie en zingeving
Richtlijnen m.b.t. de diagnostische rapportage

o

I

Studieactiviteiten o Zelfstudie (bestuderen literatuur)
Uitwerken oefenopgaven
Uitwerken inzendopgaven

a

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Transculturele diagnostiek heeft de student:

. kennis van de specifieke vormen van testdiagnostiek die er bestaan ten
aanzien van testdiagnostiek bij allochtonen, de wijzen waarop tests gebruikt
dienen te worden, hoe cognitieve mogelijkheden, - vaardigheden en
persoonlijkheidsmetingen uit te voeren zijn bij allochtonen en de problematiek
die kan ontstaan bij het gebruik van psychologische tests

. kennis van de diverse vormen van communicatie en hun kwaliteiten alsmede
hoe om te gaan met informatie en advies inzake transculturele diagnostiek

. een verscherpt beeld op de mogelijke invloed van persoonlijke achtergronden
van tester en geteste op een kwalitatieve diagnostiek.

. kennis van de invloed van religie en zingeving op transculturele diagnostiek

. kennis van aanverwante verklaringsmodellen uit de medische antropologie,
culturele antropologie en interculturele psychologie.

. kennis van richtlijnen met betrekking tot de specifieke diagnostische rapportage

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger ¡s behaald voor het examen en
de bii de module behorende oraktiikoodrachten met een voldoende ziin afoerond.
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lngangsdatum 1 september 201 1

Geldig tot 1 september2012.
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Casemanagement

ALGEMEEN
Thema Casemanagement

Modulenaam Casemanagement

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van casemanagement.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 6EC
3 EC theorie, 3 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module a De methodiek van casemanagement

Achtergronden en doelstellingen van casemanagement
Casemanaoement in de oraktiik

a

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof,

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Casemanegement is de student ip de hoogte:

¡ wat casemanagement inhoudVkan inhouden
. de toegevoegde waarde van casemanagement
. hoe casemanagement praktisch vorm heeft gekregen bij instellingen en

organisaties in de gezondheidszorg en b¡ de overheid (GGZ, CWl, Sociale
Diensten, etc.).

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger ¡s behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012
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Beroepsethiek

ALGEMEEN
Thema Ethiek

Modulenaam Beroepsethiek

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van beroepsethiek.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 7EC
4 EC theorie, 3 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Ethiek, moraal, beroepsethiek

. Beroepscodes

. lnleiding recht

. Cases

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. Wieger van Dalen. Basisboek Ethlek ISBN 9789012126175
. Mr. A.C. de Die, E.M. Hoorenman. De Wet B/9. ISBN 9789012126175

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Beroepsethiek heeft de student kennis van

. Beroepscodes

. wat er verstaan wordt onder ethiek, moraal en beroepsethiek

. relevante juridische aspecten

Daarnaast kan de student:
. kennis en inzichten bij de afhandeling van cases toepassen
. de ontwikkeling van een professionele beroepshouding stimuleren

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een schriftelijk examen, dat bestaat uit open
vragen en cases. Het examen duurt I uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum I september 2011

Geldig tot I september2012.
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U itstroomvariant GGZ-ki nderen en jeugd

Psychopathologie kinderen en jeugd

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam Psychopathologie kinderen en jeugd

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van psychopathologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 20 EC
13 EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module a Ontwikkelingsstoornissen

Psychopathologie
DSM-IV
Casuiþtiek

a

a

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. Frank C. Verhulst, F. Verheij R.F. Ferninand, Kinder- en jeugdpsychrafre. ISBN

9789023243083
. Frank C. Verhulst, Leerboek Kinder- en jeugdpsychrafrie.ISBN 9789023242321

Docentactiviteiten r Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na bestudering van de module heeft de student:

. kennis van psychopathologie

. kennisvan ontwikkelingsstoornissen

. kennis van het kwalificatiesysteem DSM-I

. kennis kunnen toepassen bij het diagnosticeren van cases

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012
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Neuropsychologie

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam Neuropsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van neuropsychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 11 EC
7 EC theorie, 4 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module a De belangrijke neuropsychologische functies

Neuronanatomie
Herstelmechanismen en plasticiteit
Neuropsychologische functlestoornissen

a

a

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
o Uitwerkenoefenopgaven
r Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur a LOI leerstof.
B. Deelman. Kinische neuropsychologie. ISBN 9789053529751a

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Neuropsychologie heeft de student:

. Kennis van de neuropsychologische functies

. Kennis van de lokalisatie van de neuropsychologische functies in de hersenen

. Kennis van de stoornissen die kunnen optreden en hoe deze veroozaakt
kunnen worden

. Kennis van de aantasting van functies van de hand van de plaats van een
beschadiging

. Kennis van het herstelvermogen van de hersenen

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bü de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012
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Pedagogiek

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam Pedagogiek

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van pedagogiek.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 16 EC
11 EC theorie, 5 EC praktrjkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module Theorieën (o.a. systeemtheorie)

Opvoedingsproblemen
lnterventies in de opvoeding (o.a. ouderbegeleiding)
Kenmerken van moderne gezinsvormen
lnvloeden op de ontwikkeling van het kind

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof.
. Frank C. Verhulst. De ontwikkeling van het kind. ISBN 9789023241218

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Pedagogiek heeft de student:

. kennis van de theorieën en verschillende stromingen binnen het onderwijs
(Montesori, Jenaplan, lederw¡js, etc.)

. de systeemtheorie en systeemgericht denken

. kennis over mogelijke interventies in de opvoeding

. kennis van moderne gezinsvormen en heeft kennis over de invloed van het
gezin op de ontwikkeling van het kind

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Hechting

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam Hechting

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van hechting

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 6EC
4 EC theorie, 2 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module r Theorieën

. Hechtingsproblemen

. lnvloed van hechting op psychologische en soc¡ale ontwikkeling

. Adoptiekinderen en hechting

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
¡ Uitwerkenoefenopgaven
r Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. G. Vaessen. A/s hechten moeilijk is. ISBN 97890441 16649
r H. van der Ham. Voor jou zeker...?1. ISBN 9789031336418

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopeh van de module Hechting heeft de student:

. Kennis van het proces van hechting

. Kennis van problemen als gevolg van onveilige hechting

. Kennis van de invloed van hechting op de persoonlijke en sociale ontwikkeling

. Kennis van mogelijke interventies bij een verstoorde hechting bij
(adoptie)kinderen

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsvezoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012.
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Ondenarijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Diagnostiek kinderen en jeugd

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam Diagnostiek kinderen en jeugd

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van diagnostiek, specifiek gericht op
kinderen en jeugd.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 1s EC
I EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module a Het gebruik van de regulatieve cyclus als procesmodel voor diagnostiek

Het gebruik van typen onderzoeksmiddelen in de verschillende diagnostische
fasen
Het diagnostisch instrumentarium bij ondezoek naar ouderschap en
gezinsfunctioneren
Ondezoek naar de onderscheiden ontwikkelingsdomeinen zoals intelligentie,
taal, sociale en emotionele ontwikkeling
Kennis van ondeaoek naar externaliserend en internaliserende
gedragsproblematiek

a

a

o

o

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur a LOI leerstof
Th.Kievit, J.A. Tak, J.D. Bosch. Handboek Psychodiagnostiek voor de
hulpverlening aan kinderen. ISBN 9789058980328

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Diagnostiek kinderen en jeugd heeft de student:

. kennis m.b.t. de tests en wat ze meten

. kennis en ervaring met betrekking tot het testen van de doelgroep

Daarnaast heeft de student geoefend met testinstructie, testafname en
testverwerking.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat u¡t open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psycholog ie

Gespreksvoering en rapportage kinderen en jeugd

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam Gespreksvoering en rapportage kinderen en jeugd

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van gespreksvoering en rapportage,
specifiek gericht op kinderen en jeugd.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 20EC
10 EC theorie, 10 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Nadere kennismaking met gespreksmodellen

. Het maken van eigen modellen

. Behandeling en begeleiding

. Theorie over rapportage

. Gespreksvoering met kinderen

. Spelobservatie

. Rapportage

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. Martine F. Delfos. Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen

tussen vier en twaalf jaar. ISBN 9789066659407
. A. Kooreman, Het psychologisch rapport. ISBN 9789026517792
. G. Lang, H. van der Molen, Psycfrologische gespreksvoering. ISBN

9789024418114

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het bestuderen van de module gespreksvoering en rapportage kinderen en

jeugd heeft de student:
. kennis en ervaring op het gebied van gespreksopvoering en rapportage
. kennis en ervaring met modellen en technieken die specifiek zijn voor het

werkveld op het qebied van diaqnostiek, advies en behandeling.
Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart

beoordeeld,

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Ondenruijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

I ntegrale opd racht hoofdfase

ALGEMEEN
Thema GGZ-kinderen en jeugd

Modulenaam I ntegrale opdracht hoofdfase

Doelstelling Doel van de module is het zelfstandig doorlopen van een ¡ntegrale opdracht en de
rapportage hierover.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 30 EC

LEREN
Korte inhoud van module Opdracht

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof,

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Te realiseren
eindkwalificaties a

Het integreren van kennis en vaardigheden eerder opgedaan in de opleiding.
Het toetsen van de theorie aan een gevalsbeschrijving in de praktijk en
andersom.
Het beoordelen van werkwijzen op het gebied van diagnostiek en hulpverlening
in de psychologische praktijk.
Het onder supervisie uitvoeren van het diagnostisch proces: dossieranalyse,
intakegesprekken, observaties en testafname, scoring en veniverking, het
schrijven van samenvattingen, observatieverslagen en rapportages.
Het onder supervisie bijdragen aan de uitvoer van een behandeling: het
opstellen van een handelingsplan, het uitvoeren van interventies, evalueren van
effect en het rapporteren hierover.
Een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg: eigen bevindingen
kunnen veruvoorden, een standpunt durven innemen, informatie van anderen
opnemen en venruerken.
Kunnen plaatsen van de werkwijze bij diagnostiek en behandeling op het
niveau van het beleid van de instelling en de maatschappelijke of commerciële
ontwikkelingen.
Reflecteren op eigen vaardigheden.

o

o

a

a

a

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De eindtoetsing vindt plaats door middel van het doorlopen van de integrale
opdracht. Deze opdracht dient zelfstandig te worden uigevoerd, op een relevante
werkplek. Aan het uitvoeren van de opdracht is geen tijdslimiet verbonden.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien hij de opdrachten van de integrale opdracht heeft
doorlopen op zijn werkplek en deze opdrachten met een voldoende heeft afgerond.

lngangsdatum I september 201 I

Geldig tot 1 september 20'12.
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OnderwÍjs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

IJitstroomvariant G9Z-volwassenen en ouderen

Psychopathologie volwassenen en ouderen

ALGEMEEN
GGZ-volwassenen en

ie volwassenen en ouderenModulenaam

van psychoPathologie, specifiek mbt
Het bijbrengen van kennis ten

volwassenen en ouderen
Doelstelling

PropedeuseVereiste voorkennis

13 EC theorie, 7 EC praktijkopdracht
20

LEREN
Ontwikkelingsstoornissen
Psychopathologie
DSM-IV
Casuistiek

a

a

a

van moduleKorte

a

a

a

Uitwerken oefenoPgaven
Uitwerken inzendoPgaven

Zelfstudie (bestuderen literatuur)Studieactiviteiten

o LOI leerstof
r Walter Vandereyken , C. A. L. Hoogduin en P'M'G' Emmelkamp' Handboek

psychopathotogr'e. ISBN 9789031 331 901

Literatuur

r Digitale begeleiding
. Feedback geven oP inzendoPgaven

Docentactiviteiten

TOETSEN

de student:
. kennis van PsYchoPathologie
. kennisvanontwikkelingsstoornissen
r kennis van het kwalificatiesysteem DSM-IV

. kennis kunnen toepassen bij het diagnosticeren van cases

volwassenen en ouderenvan e moduleNa hetLeerdoelen

wordt apartlederis geen standaard vrijstelling
beoordeeld

vrijstellingen

cases. Het examen du
praktijkopdrachten uit.

enitu vragenbestaatdat openexameneenmetwordtmodule afgesloten
VEstudentde rplichtewerktDaarnaasturt uur2

ennexamevoor hetISof hogerhetind cijfeidaat ISDe geslaagd
nvoldoendeeenmet ztl afgerond.behorendemodule praktijkoPdrachtendede bij

issing

1 september 201lngangsdatum

I septembertot
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologíe

Ouderenpsychologie

ALGEMEEN
Thema GGZ-volwassenen en ouderen

Modulenaam Ouderenpsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van ouderen psychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 9EC
6 EC theorie, 3 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Kenmerken van levensfase vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief

. Copingstljlen m.b.t. leven, ziekte, gebreken, verlies, eenzaamheid, dood

. lnvloed leeftijd op cognitieve functies

. Veelvoorkomende ziektebeelden (Alzheimer, Dementie, Depressie, Parkinson)

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. Huub Buijssen. Psychologische hulpverlening aan ouderen deel l. ISBN

9789055745555
. Huub Buijssen. Psychologische hulpverlening aan ouderen deel l. ISBN

9789055742080

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Ouderenpsychologie heeft de student:

. Kennis van de kenmerken van de levensfase van de oudere mens

. Kennis van theorieën m.b.t. life-events en coping in relatie tot deze fase

. Kennis van de invloed van leeftijd is op de cognitieve functies

. Kennis van veelvoorkomende ziektebeelden zijn bij de oudere mens en hoe
deze eruit zien

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt '1 ,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot I september 2012

@, ",Oru 
anderwi i si nstel li ngen 95



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Neuropsychologie

ALGEMEEN
ïhema GGZ-volwassenen en ouderen

Modulenaam Neuropsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kenn ten aanzien van neuropsychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 11 EC
7 EC theorie, 4 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . De belangrijke neuropsychologische functies

. Neuronanatomie

. Herstelmechanismenen plasticiteit

. Neuropsychologische functiestoornissen

Studieactiviteiten r Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur a

a

a

LOI leerstof
B. Deelman. Ki nische neuropsychologle. ISBN 9789053529751

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Neuropsychologie heeft de student:

. Kennis van de neuropsychologische functies
o Kennis van de lokalisatie van de neuropsychologische functies in de hersenen
o Kennis van de stoornissen die kunnen optreden en hoe deze veroorzaakt

kunnen worden
. Kennis van de aantasting van functies van de hand van de plaats van een

beschadiging
. Kennis van het herstelvermogen van de hersenen

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.
Deze zin kun ie overal oewoon laten staan

Examen(onderdelen) De module wordt met een examen, dat bestaat open vragen en

cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student ve rplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat ts geslaagd cijfe I b of hoger IS behaald voor examen en

de b¡j de modu behorende praktijkopdrachten met een voldoende zln afgerond.

lngangsdatum 'l september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleidi ng Toegepaste Psycholog ie

G e zo n d h e i d s p syc h o I og i e

ALGEMEEN
Thema GGZ-volwassenen en ouderen

Modulenaam Gezondheidspsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van gezondheidspsychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 13 EC
9 EC theorie, 4 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Psychologie en ziekte

. Psychosomat¡ek

. Gedrag en gezondheid

. Gezondheidsvoorlichtingeneducatie

. Preventie

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur I LOI leerstof
J. Brug, P. van Assema en L. Lechner. Gezondheidsvoorlichting en
gedragsverandenng. ISBN 9789023243366

a

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Gezondheidspsychologie heeft de student:

. Kennis van verschillende vormen van gezondheidsvoorlichting, educatie en
preve ntieactiviteiten

. Kennis van de meest voorkomende psychosomatische aandoeningen

. Kennis van de relatie tussen psychologie en (chronische) ziekte/ coping

. Kennis van de relatie tussen gedrag en gezondheid.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 201 1

Geldig tot 1 september20l2.
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Diagnostiek volwassenen en ouderen

ALGEMEEN
ïhema GGZ-volwassenen en ouderen

Modulenaam Diagnostiek volwassenen en ouderen

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van diagnostiek, specifiek gericht op
volwassenen en ouderen.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 15 EC
I EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Behandel¡ng van meest gangbare tests bij volwassenen

. Oefenen met deze tests

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV (Harcourt

publishers). ISBN 978 90 2651777 8
. Dûk, Bohra en Rohlof. Cultuur, classificatie en diagnose (uitgeverij Bohn Stafleu

van Loghum) ISBN 9031338990.

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
o Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Diagnostiek volwassenen en ouderen heeft de

student:
. kennis m.b.t. de tests en wat ze meten
. kennis en ervaring met betrekking tot het testen van de doelgroep
. Daarnaast heeft de student geoefend met testinstructie, testafname en

testverwerking.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktûkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012.
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Onderuvijs- en examen regeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psycholog ie

Gespreksvoering en rapportage volwassenen en ouderen

ALGEMEEN
Thema GGZ-volwassenen en ouderen

Modulenaam Gespreksvoering en rapportage volwassenen en ouderen

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van gespreksvoering en rapportage,
specifiek gericht op volwassenen en ouderen.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 20Êc
10 EC theorie, 10 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Nadere kennismaking met gespreksmodellen

. Zelf oefenen en evalueren

. Zelf maken eigen modellen
o Behandeling en begeleiding
r Theorie over rapportage
. Praktisch oefenen met rapportage
. Gespreksvoering met volwassenen

Studieactiviteiten r Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. A. Kooreman, Het psychologisch rapport. ISBN 9789026517792
. G. Lang, H. van der Molen, Psyphologische gespreksvoering. ISBN

9789024418114

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
o Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het bestuderen van de module gespreksvoering en rapportage volwassenen en

ouderen heeft de student:
. kennis en ervaring op het gebied van gespreksopvoering en rapportage
. kennis en ervaring met modellen en technieken die specifiek zijn voor het

werkveld op het gebied van diagnostiek, advies en behandeling

Standaard vrijstelllngen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 6 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september2011

Geldig tot 1 september 2012.
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Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

I nteg rale opd racht hoofdfase

ALGEMEEN
Thema GGZ-volwassenen en ouderen

Modulenaam I ntegrale opdracht hoofdfase

Doelstelling Doel van de module is het zelfstandig doorlopen van een integrale opdracht en de
raÞoortaqe hierover.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 30 EC

LEREN
Korte inhoud van module Opdracht

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof.

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Te realiseren
eindkwalificaties

o Het integreren van kennis en vaardigheden eerder opgedaan in de opleiding.
Het toetsen van de theorie aan een gevalsbeschrijving in de praktijk en
andersom.
Het beoordelen van werkwijzen op het gebied van diagnostiek en hulpverlening
in de psychologische praktijk.
Het onder supervisie uitvoeren van het diagnostisch proces: dossieranalyse,
intakegesprekken, obseúaties en testafname, scoring en verwerking, het
schrijven van samenvattingen, observatieverslagen en rapportages.
Het onder supervisie bijdragen aan de uitvoer van een behandeling: het
opstellen van een handelingsplan, het uitvoeren van interventies, evalueren van
effect en het rapporteren hierover.
Een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg: eigen bevindingen
kunnen verwoorden, een standpunt durven innemen, informatie van anderen
opnemen en ven¡verken.
Kunnen plaatsen van de werkwijze bij diagnostiek en behandeling op het
niveau van het beleid van de instelling en de maatschappelijke of commerciële
ontwikkelingen.
Reflecteren op eigen vaardigheden.

o

a

a

o

a

a

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsvezoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De eindtoetsing vindt plaats door middel van het doorlopen van de integrale
opdracht. Deze opdracht dient zelfstandig te worden uitgevoerd, op een relevante
werkplek. Aan het uitvoeren van de opdracht is geen tijdslimiet verbonden.

Zak-slaagbeslissing De student is geslaagd indien hij de opdrachten van de integrale opdracht heeft
doorlopen op zijn werkplek en deze opdrachten met een voldoende heeft afgerond

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012
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U itstroo mva ri a nt O n d erw ij s

Onderwijspsychologie

ALGEMEEN
Thema Onderwijs

Modulenaam Onderwijspsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van onderwijspsychologie.

Vereiste voorkennis Theorieën over sociale en motivationele processen in de klas
Theorieën over leren en cognitieve ontwikkeling in relatie tot onderwijs
lnvloed van deze theorieën op leren en onderwijzen
De ontwikkeling van taal
Het leerproces m.b.t. lezen
De meest voorkomende leer- en cognitieve ontwikkelingsstoornissen
Problemen m.b.t. taal en lezen (o.a. dyslexie)
Verklaringstheorieën (v.b. neurologisch, neuropsychologisch, psycholinguTstisch
en cognitieve theorie)
Het ontstaan van stoornissena

Studielast 17 EC
11 EC theorie, 6 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module

a

Theorieën over sociale en motivationele processen in de klas
Theorieën over leren en cognitieve ontwikkeling in relatie tot onderwijs
lnvloed van deze theorieën op leren en onderwijzen
De ontwikkeling van taal
Het leerproces m.b.t. lezen
De meest voorkomende leer- en cognitieve ontwikkelingsstoornissen
Problemen m.b.t. taal en lezen (o.a. dyslexie)
Verklaringstheorieën (v.b. neurologisch, neuropsychologisch, psycholinguïstisch
en cognitieve theorie)
Het ontstaan van stoornissen

Studieactiviteiten a

a

a

Zelfstudie (bestuderen literatuur)
Uitwerken oefenopgaven
Uitwerken inzendopgaven

Literatuur a LOI leerstof.
W. Tomic en P. Span Onderwiispsvcholoq,e. ISBN 9789051892269

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Onderwijspsychologie heeft de student:

. Kennis van theorieën over sociale en motivationele processen in de klas en de
wisselwerking met het leren

. Kennis van theorieën met betrekking tot cognitieve ontwikkeling

. lnzicht in hoe het ondenwijs en de opbouw van lesprogramma's zijn afgestemd
op deze ontwikkeling

. Kennis en inzicht m.b.t. taalontwikkeling en lezen

. Kennis van de meest gangbare theorieën met betrekking tot leer- en
ontwikkelingsstoornissen.

. Kennis over het ontstaan van deze stoornissen en inzicht in mogelijke oorzaken
van deze stoornissen.

@ *,Ort onderwi i si nsfel I i ngen 101



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Standaard vrijstell in ge n Er is geen standaard vrijstelling mogehjk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum I september 2011

Geldig tot 1 september 2012.
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Pedagogiek

ALGEMEEN
Thema Onderwijs

Modulenaam Pedagogiek

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van pedagogiek.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 16 EC
10 EC theorie, 6 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module Theorieën (o.a. systeemtheorie)

Opvoedingsproblemen
lnterventies in de opvoeding (o.a. ouderbegeleiding)
Kenmerken van moderne gezinsvormen
lnvloeden op de ontwikkeling van het kind

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof.
. F.C. Verhulst. De ontwikkeling van het kind.|SBN 9789023241218

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Pedagogiek heeft de student:

. kennis van de theorieën en verschillende stromingen binnen het ondenivijs
(Montesori, Jenaplan, lederwijs, etc.)

. de systeemtheorie en systeemgericht denken

. kennis over mogelijke interventies in de opvoeding

. kennis van moderne gezinsvormen en heeft kennis over de invloed van het
gezin op de ontwikkeling van het kind

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vr¡jstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duur 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger ¡s behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012.
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Psychopathologie kinderen en jeugd

ALGEMEEN
Thema Onderwijs

Modulenaam Psychopathologie kinderen en jeugd

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van psychopathologie, specifiek gericht op
kinderen en jeugd.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 20 EC
13 EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module a Ontwikkelingsstoornissen

Psychopathologie
DSM-IV
Casuistiek

a

a

a

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof.
. F.C. Verhulst, Knder- en jeugdpsychrafne. ISBN 9789023235897
. F.C. Verhulst. Leerboek Kinder- en jeugdpsychrafrie. ISBN 9789023242321

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na bestudering van de module heeft de student:

. kennis van psychopathologie

. kennisvan ontwikkelingsstoornissen

. kennis van het kwalificatiesysteem DSM-IV

. kennis kunnen toepassen bij het diagnosticeren van cases

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Diagnostiek onderwijs

ALGEMEEN
Onderwijs

Diagnostiek ond

Doelstelling bijbrengen van ten aanzien van diagnostiek het onderwijs.

Vereiste voorkennis

Studielast 1

I EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module o Het gebruik van d regulatieve cyclus als proces model voor diagnostiek

Het gebruik van typen onde zoeksmiddelen tn de verschillende diagnostische
fasen

a Het diagnostisch instrumentarium bij de onderscheiden ontwikkelingsdomeinen
zoals intelligentie, taal, lezen, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneõl
functioneren
Kennis van procedures en inhoud van ondezoek naar leerstoornissen dyslexie
en dyscalculie

o

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur a LOI leerstof
a Th. Kievit, J.A. Tak en J.D. Bosch. Handboek psychodiagnostiek voor de

hulpverlening aan kinderen.lSBN 9289058980328
M. Taal, P. Snellings. lnteruenties in het onderwijs; teerprobtemen. ISBN
9789047301 080

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Diag onderwijs heeft de student:. kennis m.b.t. de tests en wat ze meten

o kennis en ervaring met betrekking tot het testen van de doelgroep. Daarnaast heeft de student geoefend met testinstructie, testafname en
testveruverking.

Standaard vrijstellingen Er geen standaard vrijstel ng mogeh¡k. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) modu le wordt afgesloten met een exa men, dat bestaat u open vragen en
cases. Het exame n du u rt 2 uur Daarnaast werkt de student verplichte
praktij kopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is indien het cijfer 6 of hoge r behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoe nde ztjn afgerond.

lngangsdatum 1 september

Geldig tot 1 september 2012.
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Gespreks voering en rapportage in het onderwiis

ALGEMEEN

in hetng en rapportage
ulenaam

en rapPortage,

specifiek gericht oP ondeniv'tjs.
ten aanzien vanvanHet

10 EC theorie, 't0 EC Praktij kopdracht

LEREN

Het maken van eigen modellen

Behandeling en begeleiding

Theorie over raPPortage

Gespreksvoering met kinderen

Spelobservatie
Rapportage

nmetkennismakingNaderevan moduleKorte

Uitwerken oefenoPgaven
Uitwerken inzendoPgaven

a

a

a

literatuur)Zelfstudie (bestuderenStudieactiviteiten

o LOI leerstof
. M.F. Delfos, lk heb ook wat te vertelten! Communiceren met pubers en

aiole scenten. ISBN 9789088500336

. Martine F. Detfos. tu-¡it"rii ia ,aar mii?,Gespreksvoering met kinderen
- 

ä;;"¡" ie'n twaatf iaar' ISBN 9789066659407

. A. Koorem 
^n, 

net p"iinobgisch rapporf' ISBN 9789026517792

. G. Lang, H. van der lí¡ã1"n, Þsy"r'oiogische gespreksvoering' ISBN

9789024418114

a

a

begeleidingDigitale
inzendoPgavenopFeedback geven

Docentactiviteiten

TOETSEN
moduNa het van

het onderwijsring en rapportage in

student:deheeft en rapportageringvanhet gespreksoPvoeen op gebiedntso rvaringken voor hetzijndie specifiektechniekenenmodellenmetena ervaringkennis envanhet
wordt aPart

vrijstelling leder
Er geen
beoordeeld

Standaard vrijstellingen

cases. Het examen duurt
praktijkoPdrachten u it.

envragenuitbestaat openexameneenmetwordtmodule afgeslotenDe studentde verplichtewerktDaarnaast2 uur

enexamenvoor hetlsof6 hogerind entsaatkandid geslaagdDe voldoende afgerondeen zinmetpdrachtenbehorendemodule praktijkodede bij
ng

111 september

1 september 2
Geldig tot

@ f ,a* ond erwi isi nstellingen

106



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

I ntegrale opd racht hoofdfase

ALGEMEEN
Thema Onderwijs

Modulenaam I ntegrale opdracht hoofdfase

Doelstelling Doel van de module is het zelfstandig doorlopen van een integrale opdracht en de
rapportage hierover.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 30 EC

LEREN
Korte inhoud van module Opdracht

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Te realiseren
eindkwalificaties

a Het integreren van kennis en vaardigheden eerder opgedaan in de opleiding.
Het toetsen van de theorie aan een gevalsbeschrijving in de praktijk en
andersom.
Het beoordelen van werkwijzen op het gebied van diagnostiek en hulpverlening
in de psychologische praktijk.
Het onder supervisie uitvoeren van het diagnostisch proces: dossieranalyse,
intakegesprekken, observaties en testafname, scoring en venarerking, het
schrijven van samenvattingen, observatieverslagen en rapportages.
Het onder supervisie bijdragen aan de uitvoer van een behandeling: het
opstellen van een handelingsplan, het uitvoeren van interventies, evalueren van
effect en het rapporteren hierover.
Een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg: eigen bevindingen
kunnen verwoorden, een standpunt durven innemen, informatie van anderen
opnemen en verwerken.
Kunnen plaatsen van de werkwijze bij diagnostiek en behandeling op het
niveau van het beleid van de instelling en de maatschappelijke of commerciële
ontwikkelingen.
Reflecteren op eigen vaardigheden.

a

a

a

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsvezoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De eindtoetsing vindt plaats door middel van het doorlopen van de integrale
opdracht. Deze opdracht dient zelfstandig te worden uitgèvoerd, op een relevante
werkplek. Aan het uitvoeren van de opdracht is geen tijdslimiet verbonden.

Zak-slaagbeslissing De student is geslaagd indien hij de opdrachten van de integrale opdracht heeft
doorlopen op zijn werkplek en deze opdrachten met een voldoende heeft afgerond.

lngangsdatum 1 september 201 I

Geldig tot 1 september 2012

@ ^,ar" 
onderwi j si nstel li ngen 107



Onderwijs= en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

U itstroo mv a ri a nt A&O/S & B

Arbeid s- en org an isatie psych ologie

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam Arbeids- en organisatiepsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van arbeids- en organisatiepsychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 20EC
13 EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Organisatietheorieën

. Organisatieleer

. Organisatieveranderingsprocessen

. Organisatieculturen

. Organisatiestructuren

. Onderzoeksmethoden

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. J. van Ruyssenveldt, J.J. van Hoot, Arbeid in verandering. ISBN

9789013024029
. H.A.M. Wilke. Organrs atiepsychologie. ISBN 9789023227687

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Hechting heeft de student:

. Kennis van Organisatietheorieën

. Kennis van Organisatieleer

. KennisvanOrganisatieveranderingsprocessen

. Kennis van Organisatieculturen

. KennisvanOrganisatiestructuren

. Kennis van Onderzoeksmethoden

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat ult open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten u it.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 'l september 201 1

Geldig tot 1 september 2012
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Loopbaanpsychologie

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam Loopbaanpsychologie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van loopbaanpsychologie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 11 EC
7 EC theorie, 4 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Personeelsbeoordeling

. Motivatie en beloning

. Loopbaanbegeleidingen-ontwikkeling

. Competentiemanagement

. Opleiding en training

. Person-EnvironmentFit

. Leiderschap

. Outplacement

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. P. Paffen, Loopbaanmanagement. ISBN 9789013034141

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Loopbaanpsychologie heeft de student:

o

a

a

Kennis van theorieën met betrekking tot motivatie
Kennis van de belangrijkste manieren van personeelsbeoordeling en beloning
Kennis van de principes van de Person-Environment Fit (de juiste mens op de
juiste plaats)
Kennis van de verschillende theorieën met betrekking tot leiderschap
Kennis m.b.t. aspecten van loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling
Kennis van de verschillende aspecten van outplacement

a

a

a

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot I september2012.
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Weruing, selectie en assess/nenf

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam Werving, selectie en assessment

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van werving, selectie en assessment.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 11 EC
7 EC theorie, 4 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Werving m.b.v. advertenties, lnternet

. Werving&Selectiebureaus
o Desollicitatieprocedure
. Hetsollicitatiegesprek
. Het assessmentcenter
. Voorspellende waarde van assessment

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
r Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. Deelman e.a. Handboek Werving en selectíe.|SBN 9789013066661

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Werving, selectie en assessment heeft de student:

. Kennis van de verschillende gangbare vormen van werving en selectie

. Kennis van het doel van een assessment in de selectie

. Kennis van de verschillende assessmentonderdelen

. Kennis van resultaten van ondezoek en de voorspellende waarde van
assessment en de andere elementen in een selectieprocedure

. Kennis van het sollicitatiegesprek als selectie-instrument.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012.
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Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van arbeidsomstandigheden, verzuim en re-
integratie

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 11 EC
8 EC theorie, 3 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Zieklevezuim en arbeidsongeschiktheid

. De oudere werknemer

. Sociale kaart Nederland

. Arbo

. Hetre-integratietraject
r Depreventiemedewerker
¡ Werkstress
. Acute stress en burn-out
. StressmanagemenVcoping
. lnterventies

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
¡ Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
r W. Schaufeli, Psychologie van de arbeid en gezondhèid. ISBN 9789031350698

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie

heeft de student:
. Kennis van de structuren en culturen van organisaties
. Kennis van de verschillende aspecten en fases van organisatieverandering
. Kennis van de belangrijkste organisatietheorieën
. Kennis van gangbare ondezoeksmethoden voor het doen van ondezoek in

organisaties.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 1,5 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum I september 2011

Geldig tot 1 september2012.
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Diagnostiek binnen het werkveld Arbeid en organisatie

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam Diagnostiek binnen het werkveld Arbeid en organisatie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van diagnostiek binnen het werkveld Arbeid
en organisatie.

Vereiste voorkennis Propedeuse.

Studielast 1s EC
I EC theorie, 7 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module . Behandeling van meest gangbare tests binnen dit werkveld

. Oefenen met deze tests

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur . LOI leerstof
. P.J.D. Drenth, Testtheorie. ISBN 9789031347476

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het doorlopen van de module Diagnostiek binnen het werkveld Arbeid en

organisatie heeft de student:
. kennis m.b.t. de tests en wat ze meten
. kennis en ervaring met betrekking tot het testen van de doelgroep
. Daarnaast heeft de student geoefend met testinstructie, testafname en

testvenverking.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsvezoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 2 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger is behaald voor het examen en
de bij de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012
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Gespreksvoering en rapportage Arbeid en organisatie

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam Gespreksvoering en rapportage Arbeid en organisatie

Doelstelling Het bijbrengen van kennis ten aanzien van gespreksvoering en rapportage,
specifiek gericht op het werkveld Arbeid en organisatie.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 20EC
10 EC theorie, 10 EC praktijkopdracht

LEREN
Korte inhoud van module Nadere kennismaking met gespreksmodellen

Zelf oefenen en evalueren
Zelf maken eigen modellen
Behandeling en begeleiding
Theorie over rapportage
Praktisch oefenen met rapportage
Het adviesgesprek

o

o

a

a

a

Studieactiviteiten . Zelfstudie(bestuderenliteratuur)
. Uitwerkenoefenopgaven
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur a LOI leerstof
A. Kooreman, Het psychologisch rapport. ISBN 9789026517792
W. Schaufeli. De osvcholooie van arbeid en oezondheid. ISBN 978903135069

a

a

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Leerdoelen Na het bestuderen van de module gespreksvoering en rapportage Arbeid en

organisatie heeft de student:
. kennis en ervaring op het gebied van gespreksopvoering en rapportage
. kennis en ervaring met modellen en technieken die specifìek zijn voor het

werkveld op het gebied van diagnostiek, advies en behandeling.

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogeh1k. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit open vragen en
cases. Het examen duurt 4 uur. Daarnaast werkt de student verplichte
praktijkopdrachten uit.

Zak-slaagbeslissing De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6 of hoger ¡s behaald voor het examen en
de brj de module behorende praktijkopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

lngangsdatum 1 september 2011

Geldig tot 1 september 2012.
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I ntegrale opdracht hoofdfase

ALGEMEEN
Thema A&O / S&B

Modulenaam I ntegrale opdracht hoofdfase

Doelstelling Doel van de module is het zelfstandig doorlopen van een integrale opdracht en de
rapportage hierover.

Vereiste voorkennis Propedeuse

Studielast 30 EC

LEREN
Korte inhoud van module Opdracht

Studieactiviteiten . Zelfstudie (bestuderen literatuur)
. Uitwerkeninzendopgaven

Literatuur LOI leerstof

Docentactiviteiten . Digitale begeleiding
. Feedback geven op inzendopgaven

TOETSEN
Te realiseren
eindkwalificaties

a Het integreren van kennis en vaardigheden eerder opgedaan in de opleiding.
Het toetsen van de theorie aan een gevalsbeschrijving in de praktijk en
andersom.
Het beoordelen van werkwijzen op het gebied van diagnostiek en hulpverlening
in de psychologische praktijk.
Het onder supervisie uitvoeren van het diagnostisch proces: dossieranalyse,
intakegesprekken, observaties en testafname, scoring en veruerking, het
schrijven van samenvattingen, observatieverslagen en rapportages.
Het onder supervisie bijdragen aan de uitvoer van een behandeling: het
opstellen van een handelingsplan, het uitvoeren van interventies, evalueren van
effect en het rapporteren hierover.
Een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg: eigen bevindingen
kunnen verwoorden, een standpunt durven innemen, informatie van anderen
opnemen en verwerken.
Kunnen plaatsen van de werkwijze bij diagnostiek en behandeling op het
niveau van het beleid van de instelling en de maatschappelijke of commerciële
ontwikkelingen.
Reflecteren op eigen vaardigheden.

a

a

o

a

a

a

Standaard vrijstellingen Er is geen standaard vrijstelling mogelijk. leder vrijstellingsverzoek wordt apart
beoordeeld.

Examen(onderdelen) De eindtoetsing vindt plaats door middel van het doorlopen van de integrale
opdracht. Deze opdracht dient zelfstandig te worden uitgevoerd, op een relevante
werkplek. Aan het uitvoeren van de opdracht is geen tijdslimiet verbonden.

Zak-slaagbeslissing De student is geslaagd indien hij de opdrachten van de integrale opdracht heeft
doorlopen op zijn werkplek en deze opdrachten met een voldoende heeft afgerond.

lngangsdatum 1 september 20'1 1

Geldig tot 1 september 2012
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8. Studiebelasting, voortgangsbewaking en begeleiding

Studiebelasting

Inleiding
Er worden bij de opleiding studiemogelijkheden geboden aan studerenden met een beperkte studietijd.
De opleiding is zodanig opgezet dat de opleiding in een periode van 3 tot 4 jaarkan worden doorlopen
met een studiebelasting in de orde van grootte van tussen de l5 - 20 uren per kalenderweek. Voor de
begeleidingsvariant Klassikaal is een programma opgesteld datin 4 jaar kan worden voltooid. Daartoe
moet naast het daadwerkelijk verrichten van studieactiviteiten met voornoemde omvang minimaal wel
zijn voldaan ¿uln voorwaarden met betrekking tot de werkomgeving. Er zijn daamaast een aantal
mogelijkheden voor studenten van LOI Hogeschool om hun studielast te reduceren.
LOI Hogeschool hanteert ruime termijnen waarbinnen de opleiding kan worden voltooid en
waarbinnen de begeleiding is gegarandeerd zonder dat daar extra collegegeld voor wordt gevraagd.
En er zijn mogelijkheden de studie tijdelijk te onderbreken ofjuist weer te hervatten.

Studiebelasting
LOI hogeschool kent vanuit de rol als aanbieder van afstandsonderwijs aan iedere studiefase,
studiethema/-onderdeel en certificeerbare onderwijseenheid een studielast in de vorm van een aantal
EC's (European Credits - 1 EC is 28 sbu) toe. Het aantal EC's per onderwijseenheid is hierbij wel een
indicatie voor de verwachte, gemiddelde studie-inspanning die een student zal moeten verrichten.
Niveau, complexiteit, vereiste interactie met de werkomgeving, ffsieke omvang en aard van de lesstof
zijn factoren die hierin een rol spelen. De totstandkoming van het aantal EC's per onderwijseenheid is
gebaseerd op inhoud , hoeveelheid verwerkingstijd en complexiteit en niet op fijnmazige uren- of
dagdelentoekenning zoals die in sommige geperiodiseerde contactonderwijsvormen gebruikelijk is.
Vanuit de gewenste flexibiliteit kunnen studenten, passend binnen hun eigen mogelijkheden als gevolg
van voorkennis (werk)ervaring en beschikbare tijd hun studiebelasting reguleren. Daarbij worden
studenten gefaciliteerd door de leeromgeving
Als richtlijn voor de studieleiding bij het bepalen van de studielast van een onderwijseenheid geldt dat
een student geacht wordt 50Yovan de tijd te besteden aan het bestuderen van de verplichte lesstof, en
de overige 50%o aan het verwerken van de lesstofdoor middel van het oefenen en zelftoetsen aan de
hand van oefen- en inzendopgaven, te bestuderen aanbevolen literatuur, aanvullende multimedia,
enzovoort. Er wordt in het hoger onderwijs uitgegaan van een gemiddelde leessnelheid van 8 tot l0
bladzijden per uur. Op basis hiervan kan een eerste verzameling van verplichte literatuur (LOI eigen
leerstof of vakliteratuur) worden vastgesteld. Daarbij komt de voorbereiding op en het voltooien van de
aßluitende toetsing (schriftelijk examen, verslag of praktijkopdracht).
De studiebelasting in de begeleidingsvariant Klassikaal verschilt niet met die van de variant
afstandsonderwijs. Het aantal lesdagen dat in de variant Klassika¡il is verbonden aan een module is niet
van dien aard en omvang dat dat de studiebelasting voor die onderwijseenheid noemenswaardig
vergroot. Verder kiest deze doelgroepjuist voor deze vorm omdat zij verwacht daaraan inspiratie en
motivatie te ontlenen. Dat effect compenseert de beperkte extra inspanning om de lesdagen bij te
wonen.

Mogelijkheden om de studielast te reduceren
Er zijn een drietal factoren die tot reductie van studielast kunnen leiden:

l) concurrencybeginsel
2) de efficiencyfactor
3) de mogelijkheden van vrijstellingen op basis van elders verworven certificeringen

Concunency
Doordat de meeste studenten aan de LOI Hogeschool gedurende hun opleiding over een relevante
werkomgeving beschikken, kan de geleerde theorie direct worden toegepast in de praktijk. Doordat
onderwerpen uit de theorie daarnaast herkenbaar zijn voor de student op grond vanzijn
praktijkervaring wordt de verwerking van de aangeboden leerstofbespoedigd. Directe toepassing en
vlottere verwerking leiden tot een effectieve combinatie van studeren en werken ('werkend leren'), en
dus mogelijkheden van studieversnelling.

Een tweede veel voorkomende vorm is de mogelijkheid al gerealiseerde, eigen beroepsproducten in te
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brengen, w¿urrrnee na reflectie op de daarin getoetste competenties een praktijkopdracht sneller kan
worden afgerond.

Efficiency
In de tweede plaats wordt de studeerbaarheid van de opleiding positief beihvloed door de

efficiencyfactor. Deze factor verlaagt de studielast van de opleiding en vloeit voort uit de wijze wÍutrop
LOI Hogeschool opleidingen zoveel mogelijk tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk aanbiedt.
Studenten, in zowel de e-leaming- als blended learning-vorm profiteren optimaal van het feit dat zij
geen of weinig tijd verliezen aan reizen, collegebezoek, wachten op de start van een studiejaar, e.d.. Ze
worden niet gehinderd door vaste studietijden, of door een standaard studietempo dat in het
contactonderwijs over het algemeen wordt bepaald door de zwakste student.
De efficiencyfactor was bij de aanwijzingsbeschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen in 1996 een belangrijke overweging. Voor de Open Universiteit wordt een

vergelijkbare factor bij de berekening van de studiebelasting gehanteerd.

Vrijstellingen
LOI Hogeschoolstudenten volgen een opleiding waarin vaak één of meerdere externe certificeringen
zijn meegeprogrammeerd. Dat biedt hen de mogelijkheid - in aanvulling op de eventueel al aanwezige
LOI Hogeschool-eigen certificaten en diploma's die langs modulaire inschrijving en afronding zijn
verworyen - ook externe certificaten en diploma's te verzilveren in de vorm van vrijstelling voor een

aantal EC's. Dat verkort de doorlooptijd van een studieprogramma van LOI Hogeschool.

De vrijstellingsmogelijkheden voor de opleiding Toegepaste Psychologie zijn op dit vlak beperkt
omdat er geen externe certificeringen zijn ingebed in het opleidingsprogramma. De standaard
vrijstellingsmogelijkheden die wel van toepassingzijn, staan vermeld in hoofdstuk 1lb van deze
regeling.

Studievoortgangsbewaking en individuele begeleiding

Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat de student die opteert voor afstandsonderwijs veel belang hecht aan het feit dat
de leerstof zelfstandig kan worden bestudeerd, op een plek, op momenten en in het tempo waarvoor
zelf kan worden gekozen. Te veel betutteling door de instelling of de docent wordt in z'n algemeenheid
niet op prijs gesteld. Vy'at men wel erg belangrijk vindt is dat er voldoende (zoveel mogelijk tijd- en
plaatsonafhankelijke) mogelijkheden zijn voor individuele of gezamenlijke contactmomenten met de

docent enlof studiegenoten voor het bespreken van specifieke vraagstukken of een verheldering van de

leerstof. Het profiel van studenten aan LOI Hogeschool wijkt daarmee af van het profiel van studenten
in het bekostigd contactonderwijs. De 'doorsnee' LOI Hogeschool-student is volwassen, zelßtandig,
meestal zeer gemotiveerd en vaak werkzaam binnen het vakgebied van de gevolgde studie.

Zowel wat beheft de inrichting van de opleiding als de aangeboden begeleidingsvormen probeert LOI
Hogeschool zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en eisen van deze doelgroep, die er
zich soms bij gebaat voelt een deel van de verwerking tijdens regelmatige lesdagen te doen. De leerstof
is ook voor die groep zo ingericht dat het zich in belangrijke mate leent voor zelfstudie. De student
wordt voor een groot deel zelfstandig door de stof geleid. Met andere woorden: de didactische rol van
de docent in het contactonderwijs is voor een belangrijk deel ingevuld in de leerstofen de

leeromgeving.

Begeleiding
De verschillende mogelijkheden voor begeleiding van de student zijn:
o begeleiding door de docent bij de inzendopdrachten. De door de student uitgewerkte opdracht

wordt met behulp van een de docent ter beschikking staande modeluitwerking gecorrigeerd,
waar nodig voorzien van aanvullende uitleg;

o geautomatiseerde beantwoording van inzendopdrachten met meerkeuzevragen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een binnen het ontwikkeltraject van de opleiding opgesteld
antwoordensjabloon, waarbij naast een verklaring voor het juiste antwoord tevens wordt
uitgelegd waarom de overige antwoorden fout zijn;

o gelegenheid tot het stellen van vragen aan de docent over de ingezonden uitwerking en de

daarop betrekking hebbende leerstof;
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interactief klassikaal contact met en begeleiding door de docent tijdens mondelinge lessen en
praktijkdagen bij opleidingen waarbij vaardigheden en attitude een belangrijke rol spelen en in
de geprogrammeerde lesdagenseries in de blokperiodes van de begeleidingsvariant Klassikaal
begeleiding tijdens de opbouw van het portfolio door vakdocenten en portfoliocoach;
begeleiding voor €n tijdens een periode van stage door een stagedocent;
begeleiding door de afstudeerbegeleider gedurende de aßtudeerfase;
voor alle niet-inhoudelijke gewenste ondersteuning, begeleiding door de LOI-
servicemedewerkers van unit hoger onderwijs.

Monitoren voortgang samenhang door de student
De student krijgt via de online leeromgeving verschillende overzichten over het curriculum
aangeboden, die hem ondersteunen het curriculum als een samenhangend geheel te ervaren. Uiteraard
kan hij hier het volledige programmaoverzichfmet thematische indeling terugvinden.
Het examenoverzicht biedt de student overzicht welke examens hij reeds heeft afgerond en welke
examens hij nog af dient te leggen.
Daarnaast wordt de relatie tussen thema's en competenties in het digitaal portfolio gevisualiseerd. Het
digitaal portfolio bevat daartoe een competentiematrix, die de student inzicht biedt in de competenties
die in elk thema aan de orde zijn. In deze competentiematrix plaatst de student ook de
beroepsproducten die voortuloeien uit de praktijkintegratie- ofportfolio-opdrachten. Doordat de
beoordeling daarvan ook binnen dezelfde competentiematrix plaatsvindt, is voor de student te allen
tijde duidelijk wat zijn voortgang wat betreft competentieontwikkeling is.
Door middel van het programmaoverzicht, het examenoverzicht en het digitaal portfolio neemt de
zelfsturendheid van de student toe, aangezien hij beschikt over up to date informatie wat betreft de
exacte nog openstaande uitstroomvereisten in onderlinge samenhang.
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9. Digitaal portfolio, stage en afstudeeropdracht

Digitaal portfolio
De student dient vanaf de aaîvangvanzijnstudie een digitaal portfolio samen te stellen. In het digitaal
portfolio neemt de student zijn uitgewerkte portfolio opdrachten op en reflecteert hij gedurende de hele
opleiding op de verwerving van competenties en de voortgang van zijn leerproces. Daamaast plaatst hij
de opdrachten die hij in het kader van de stage en de afstudeeropdracht uitvoert in het digitaal portfolio.
De student wordt hierin begeleid door een coach. De sh¡dent dient in ieder geval tweemaal per jaar
over zijn voortgang te rapporteren aan de coach.

Algemene doels tellingen
Het toepassen van verworven kennis en inzicht met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van
probleemoplossend vermogen komt in de opleiding met name aan bod in praktijkopdrachten, portfolio-
opdrachten, toetsen en in het kader van de stage en afstudeeropdracht. De theorie vanuit de (modules in
de) verschillende thema's wordt direct toegepast in de beroepspraktijk door specifiek werkgerelateerde
portfolio-opdrachten. Naarmate de opleiding vordert, wordt steeds meer een beroep gedaan op het
probleemoplossend vermogen, het vermogen tot integreren en combineren en zullen vakgebieden met
elkaar verweven zijn.

In een portfolio worden bewijzen opgenomen van gedemonstreerde competenties gedurende het
opleidingstraject. De competenties zoals beschreven in het beroepsprofiel vormen de kern van het
portfolio.

Praktij kopdrachten en b eheers ings cr iter ia
In het portfolio moet de student (reflectie)verslagen en producten in zijn portfolio opnemen als bewijs
dat hij de competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar beheerst. De opleider moet
de bewijzen beoordelen en goedkeuren. Naast een omschrijving van eisen die gesteld moeten worden
aan het type, de complexiteit en het niveau van de opdracht bij een bepaalde kerntaak, dienen er
uniforme criteria gehanteerd te worden bij de beoordeling van het ingeleverde beroepsproduct en de
reflectieverslagen.

Stage en werkplek
Bij de opleiding Toegepaste Psychologie speelt de combinatie van stage- c.q. werþlek een belangrijke
rol in het aanbrengen en toetsen van de voor de afgestudeerde relevante beroepscompetenties. Deze
belangrijke rol van de werþlek komt terug in de volgende viertrap: integrale opdracht propedeuse,
praktijkgedeelte hoofdfase, de praktijkopdrachten uit de hoofclfase en de afstudeeropdracht.

Nader uitgewerkt: ter afronding van de propedeutische fase moet in de opleiding hbo Toegepaste
Psychologie de integrale opdracht propedeuse uitgevoerd worden op een relevante werþlek. Tijdens
de hoofdfase van de opleiding dient de student te beschikken over een relevante werkplek om de
praktijkopdrachten van de hoofdfase uit te kunnen voeren. Er moeten in de hoofdfase voldoende
praktijkuren op een relevante werþlek kunnen worden gedraaid om de vereiste werkervaring op te
doen. En tot slot is een relevante werkplek vereist voor het voltooien van de afstudeeropdracht.
De student dient daartoe in de hoofdfase 1680 uur stage te lopen ofte werken op een relevante
werþlek. Het gaat om een werþlek, heeft de student die werþlek niet, dan betreft het een stageplek.

Relevantie werkplek
De werkplek is relevant indien voldaan is aan een aantal eisen. Deze eisen zijn als volgt:

1. Op de werþlek dient de student vaardigheden op het gebied van diagnostiek en begeleiding
op te kunnen doen welke zijn gerelateerd aan de uitstroomvariant.

2. De werþlek kan zijn een overheidsinstelling, een door de overheid gefinancierde of
gesubsidieerde instelling, een particuliere instelling, een bedrijfofeen zelfstandig gevestigde
psycholoog of (ortho)pedagoog.

3. Op de werkplek dient de student begeleid te worden door een NlP-psycholoog en/of NVO-
pedagoog. Deze personen dienen aan de volgende eisen te voldoen. Een psycholoog die lid is
van het NIP en een basisaantekening diagnostiek heeft en ten minste twee jaar ervaring met
diagnostiek heeft voor het desbetreffende werkveld. Een (ortho)pedagoog of
onderwijskundige die lid is van de NVO en een algemene registratie heeft en een
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diagnostische registratie heeft of ten minste twee jaar ervaring met diagnostiek voor het
desbetreffende werkveld.

4. Er dient een getekend formulier aanmelding werþlek en/of getekende praktijkovereenkomst
te zijn.

Begeleiding in de praktijk
Student wordt bij alle voornoemde praktijkcomponenten tijdens de dagelijkse werkzaamheden en
uitvoering van de praktijkopdrachten begeleid door een stagementor of begeleider op de werþlek.
Deze persoon dient aan bovengenoemde eisen te voldoen.

De stagementor ofbegeleider heeft geen beoordelende rol, maar wordt wel gevraagd per per
praktijkopdracht een reflectie op de opdracht te geven. Het eindoordeel wordt gegeven door de

vakdocent van de LOI die hierbij de reflectie van de stagementor ofbegeleider kan betrekken.
Per praktijkopdracht reflecteert de student op de behaalde competenties. De student stuurt deze
persoonlijke reflectie in via het digitaal portfolio en ontvangt hierop feedback van de coach.

Tijdens de stage c.q. het werken op een relevante werþlek in de hoofdfase dient de student, gekoppeld
aan de fasering in de coachingsmatrix, evaluatiegesprekken te houden met de begeleider op de

werþlek. Verslaglegging hiervan dient de student in te sturen naar de coach via het digitaal portfolio.

Controle relevantie werþlek en omvang aantal praktijkuren
Om te controleren of sprake is van een relevante werþlek dient de student zowel voor aanvang van de
integrale opdracht propedeuse als voor aanvang van het praktijkgedeelte van de hoofdfase de werkplek
ter goedkeuring in te dienen. De goedkeuring wordt vastgelegd door middel van het formulier
aanmelding werþlek als het gaat om de integrale opdracht propedeuse (getekend door de
praktijkaanbiedende organisatie en de vakdocent) en een praktijkovereenkomst voor het
praktijkgedeelte van de hoofdfase (getekend door de praktijkaanbiedende organisatie, de student en de
onderwij sinstelling).
De vakdocent bepaalt de relevantie van de werþlek en of de werþlek aan de gestelde criteria voldoet.
Bij aanvang van de hoofdfase belt de vakdocent daarnaast naar de praktijkaanbiedende organisatie om
de invulling van de praktijkperiode en de werkwijze tijdens praktijkperiode te bespreken. Dit gesprek
wordt gedocumenteerd. Aan het einde van de praktijkperiode wordt de praktijkperiode geëvalueerd in
een persoonlijk gesprek tussen de vakdocent en de stagementor ofbegeleider. Hiervoor brengt de
vakdocent een bezoek aan de werkplek. Dit gesprek wordt gedocumenteerd.
De werþlek voor de hoofdfase mag dezelfde zijn als voor het uitvoeren van de integrale opdracht
propedeuse indien de werþlek hiervoor geschikt is.
Aan het einde van de hoofdfase wordt gecontroleerd aan de hand van een werþeversverklaring of
voldaan is aan het aantal vereiste praktijkuren.

Afstudeeropdracht
De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Het doel hiervan is te komen tot
een volledige integratie van de theorie uit de opleiding met de relevante beroepspraktijk. In de

afstudeeropdracht koppelt de student de opgedane theoretische kennis aan praktijkervaring. Deze
praktijkervaring ontleent de student aan de eigen werkomgeving of aan de stageplaats. De theorie
wordt ontleend aan de leerstofdie de student in de opleiding aangeboden heeft gekregen.
De aanpak van de afstudeeropdracht is multidisciplinair. De nadruk ligt op het integreren van kennis uit
de verschillende vakgebieden.

Doel van de afstudeerfase is dat de student aantoont over de benodigde oordeelsvorming te beschikken
en hierover helder en duidelijk te kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.

Met het uitvoeren van de afstudeeropdracht dient de student zijn inmiddels verworven kennis en

vaardigheden toe te passen op de eisen die gesteld worden aan het niveau van een bachelor diploma:
¡ De student dient aan te tonen aan het eind van de studie te beschikken over theoretische

kennis op voldoende niveau
¡ De student dient verbanden te kunnen leggen tussen praktijksituaties of-problemen en de

verworven kennis
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¡ De student dient door middel van het gekozen onderwerp aan te tonen de (theoretische)
vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezet en uitgevoerd werkstuk dat
inhoudelijk voldoen aan de gedefinieerde eindtermen

¡ De student dient aan te tonen zijn schrijfstijl te hebben ontwikkeld tot een logische,
consistente en duidelijk schrijfstijl.

Dit bekent dat aan een afstudeeropdracht de volgende voorwaarden worden gesteld:
¡ De afstudeeropdracht dient een diepgaande studie te bevatten van een bepaald vraagstuk of

onderwerp binnen de vakgebieden van de opleiding
¡ Het onderzoek dient (daar waar mogelijk) zelfstandig te zijn uitgevoerd en relevant te zijn voor

de beroepspraktijk
¡ De opzet, inhoud en resultaten van het onderzoek dienen overzichtelijk te zijn weergeven
¡ Uit het onderzoeksverslag en de mondelinge toelichting blijkt duidelijk blijkt wat aan de theorie

is ontleend en wat van de schrijver van het verslag zelf stamt
¡ De gekozen oplossingen ofoplossingsrichtingen en de bijbehorende conclusies zijn aftloende

beargumenteerd.

De instructies, voorwaarden en beoordelingscriteria welke van toepassing zijn op de afstudeeropdracht
zijn voor de studenten terug te vinden in de werkruimte "Afsfudeeropdracht" in de digitale
leeromgeving.

Bij de aßtudeeropdracht speelt de werþlek een belangrijke rol. Studenten kunnen hun werþlek als
aßtudeerplek inzetten. Om te beoordelen of deze relevant is voor de afstudeeropdracht, dienen zij een
formulier waarin alle criteria waaraan de aßtudeerplek dient te voldoen zijn opgenomen. Dit formulier
wordt beoordeeld door de afstudeerbegeleider van LOI Hogeschool. Heeft de student geen relevante
werkomgeving, dan kan de stageplaats als aßtudeerplek worden ingezet. Ook hiertoe dient een
geleideformulier te worden ingediend ter beoordeling.

Afstu dee ropd rac htbe ge le id i n g
Per opleiding wordt uit de groep docenten een aßtudeerdocent aangewezen, die belast is met de
begeleiding van de afstudeeropdracht. Kent de opleiding meerdere uitstroomvarianten, dan kan een
navenant aantal docenten nodig zijn met het oog op het inhoudelijke van de leerstof. Tevens kan het
voorkomen dat bij bepaalde opleidingen het aantal studenten voor de begeleiding van afstudeerop-
drachten zo groot is, dat deze begeleiding over meer docenten moet worden verdeeld. De
afstudeerdocent beoordeelt in de eerSte plaats het geleideformulier en het plan van aanpak.

Het plan van aanpak van de afstudeeropdracht dient de volgende elementen te bevatten:

A. Een inleiding/synopsis
- het onderwerp en het doel van de afstudeeropdracht
- deprobleemstelling/onderzoeksvraag
- de motivatie/verantwoording voor het uituoeren van de afstudeeropdracht
- de relatie van de afstudeeropdracht tot de beroepspraktijk van de opleiding
- de te verwachten resultaten

B. Onderzoeksvaardigheden en -methoden
Hierin wordt een toelichting op de gebruikte onderzoekscompetenties en -methoden gegeven. Daarin
moeten de volgende punten zijn opgenomen:

- Wat is de doelgroep/onderzoeksgroep?
- Welke onderzoeksmethoden worden toegepast?
- Welke gegevens worden verzameld?
- Waarom wordt gekozen voor deze onderzoeksmethoden en data (procesbeschrijving)
- Waaruitbestaatde (voorlopige) literatuurlijst/hetbronnenmateriaal?

C. Het Tijdpad
- Wat is de door de student gehanteerde planning?
- Wanneer denkt de student product op te leveren?
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Zodrahetgeleideformulier en het plan van aanpak zijn goedgekeurd, kan de student van start met de

uitvoering van het afstudeeronderzoek. De afstudeerbegeleider zal de verschillende versies van de

afstudeeropdracht beoordelen en voorzien van commentaar dat verwerkt kan worden in de

afstndeeropdracht. De definitieve versie van de afstudeeropdrachtzalbeoordeeld worden aan de hand

van de beoordelingsnormen. De afstudeerdocent zal echter in een eerder stadium al zodanig sturen dat

het eindproduct aan de eisen voldoet. Het voorlaatste inzendmoment is het inzenden van de

conceptafstudeeropdracht. De conceptversie zal dan ook het laatste inzendmoment zijn wa¿uop

commintaar geleverd wordt. Het eindoordeel wordt gebaseerd op basis van de criteria zoals gesteld in

de beoordelingsmatrix.
Het afstudeerverslag wordt beoordeeld door de afstudeerdocent en een tweede beoordelaar. Als de

gegeven cijfers meer dan 2 punten afivijken ofer is een cijfer lager dan afgerond 6, zal een derde

beoordelaar worden ingeschakeld.
Voor het afstudeerverslag moet een voldoende zijn behaald om te worden uitgenodigd voor de

mondelinge afstudeerzitting

Mondelinge afstudeerzitti ng
Als de student bericht krijgt dat hij tot de mondelinge afstudeerzitting wordt toegelaten, weet hij dat

zijn afstudeerverslag minimaal voldoende is. Zijn exacte cijfer weet hij dan echter nog niet; dat krijgt
hij pas na de mondelinge afstudeerzitting. Tijdens de mondelinge aßtudeerzitting verdedigt de student

uóo. ¿" afstudeerdocent en een coach (t.b.v. de objectivering is dit niet de coach die hem gedurende

zijn hele opleiding begeleid heeft) c.q. onafhankelijk examinator zijn afstudeeropdracht en zijn
portfolio-opdrachten. De bedoeling van de mondelinge zittingis om de student zowel op kennis,-

inzicht,- toepassings,- en reflectieniveau te beoordelen. Enerzijds zal dit gebeuren door de

totstandkoming van de portfolio-opdrachten en de afstudeeropdracht te bespreken, de keuzes die de

student hierin heeft gemaakt en het leerproces dat de student heeft doorlopen. Anderzijds zal de inhoud

van de afstudeeropdracht ter discussie worden gesteld. Voor de mondelinge zitting is een proces

verbaal opgesteld waarin de te behandelen onderwerpen en de beoordeling daarvan wordt vastgelegd.

Voor zowel de schriftelijke aßtudeeropdracht als de mondelinge afstudeerzitting krijgt de student een

cijfer. Beide wegen voor 50% mee in het eindcijfer. Voor beide deelcijfers geldt dat ze minimaal

voldoende (5,5) moeten zijn.

Tot slot
De afstudeeropdracht vormt het sluitstuk van de opleiding. Hierin toont de student aan de competenties

te beheersen op het eindniveau van de opleiding. Natuurlijk is er tussentijds ook al ruimte geweest om

zijn ontwikkeling te monitoren. Binnen LOI Hogeschool kan dat enerzijds door middel van de

stageopdrachten, maar anderzijds kan dat worden voûngegeven door praktijkopdrachten in het

poñøtìo. In beide gevallen gaat het om de ontwikkeling van de beroepsspecifieke competenties zoals

in het competentieprofiel van de desbetreffende opleiding is vermeld.
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10. Examens

Examenplan
De onderwijseenheden (modules) worden afgesloten met één of meer examens, dan wel met een
praktijkopdracht of een combinatie van beide. Examens worden afgenomen en praktijkopdrachten
worden beoordeeld onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie welke wordt benoemd door
het bestuur van LOI Hogeschool.

Voor een met goed gevolg afgelegd examen en voldoende uitgewerkte praktijkopdracht wordt een
certificaat uitgereikt, als in artikel 18 van het Examenreglement LOI Hogeschool in hoofdstuk l4 van
deze regeling bedoeld.

Het programma van de opleiding omvat de modules zoals in hoofdstuk 6 van deze regeling, bij de
studieopzelexamenplan, zijn vermeld. Bij de uitwerking van het studieprogramma in hoofdstuk 7 zijn
per onderwijseenheid (module) kerngegevens (tüdsduur en vorm) met betrekking tot het onderhavige
examen vermeld. Indien bij een examen bijzondere voorwaarden gelden dan zijn deze eveneens
vermeld.

In de digitale leeromgeving wordt per onderwijseenheid in het onderdeel "Exameninformatie" meer
praktisch informatie vertrekt met betrekking tot het onderhavige examen waaronder zaken als
frequentie, wijze van aanmelden, aanmeldingstermijn, toegestane hulpmiddelen enzovoort.

De wijze waarop de eventuele stage en het afstuderen worden getoetst en voltooid is beschreven in
hoofdstuk 9 va¡ deze regeling.

Geldigheidsdu u r certificaten
Het door de LOI Hogeschool uitgereikte certificaat voor afronding van een onderwijseenheid heeft
binnen het vigerende studieprogramma in principe een onbeperkte geldigheidsduur. Wijzigingen in de
examenspecificaties en/ofeindtermen kunnen echter de geldigheidsduur beperken.

Vrijstellingen
Op grond van behaalde diploma's of andere aangewezenbewijzen, kan vrijstelling voor een examen of
certificaateis worden verleend. De geldigheidsduur van een dergelijke vrijstelling is 6jaar, gerekend
vanaf de startdatum van de LOI Hogeschoolopleiding.
Vrijstellingen worden niet verleend voor in de hoofdfase van de opleiding opgenomen
praktijkopdrachten.

Praktijkopdrachten
De opleiding bevat een reeks toetsende praktijkopdrachten; deze zljn gekoppeld zljn aan een module
(onderwijseenheid). Deze praktijkopdrachten kunnen in aanvulling zijn op zowel inteme als externe
examens. Doel van elk van deze opdrachten is om de volgende aspecten te toetsen:

- toepassing van de theorie in de module

- vaardigheid om de module-inhoud te relateren aan andere onderwerpen in het
studieprogramma

- communicatievevaardigheden.
Deze aspecten worden ook getoetst in de afstudeerfase met de eventuele stage en de afstudeeropdracht.

Naast deze modulegebonden opdrachten bevat de opleiding portfolio opdrachten die gebaseerd zijn op
kennis van een aantal modules, direct voorafgaand aan de betreffende praktijkopdracht. Het betreft hier
dus geen directe toetsing van één specifieke module, maar de student moet in de opdracht wel aantonen
dat hij voldoende kennis bezit van de betreffende modules uit het themablok. In de uitwerking van het
studieprogramma staan deze vereisten beschreven.
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11. Toelating en vrijstelling LOI Hogeschool

Artikel 1 - Toegang (art.7"24 WHW)
Voor de inschrijving in een hbo bachelor-opleiding van LOI Hogeschool is als vooropleidingseis het
bezit vereist van een VWO-diploma, HAVO-diploma of een diploma op MBO-4 niveau (een
middenkaderopleiding of een specialistenopleiding volgens de WEB).

Artikel 2 - Nadere en aanvullende vooropleidingseisen (art.7.25 lryHW)
1. Voor toelating tot een hbo bachelor-programma van LOI Hogeschool worden geen nadere

vooropleidingseisen gesteld in termen van een voorgeschreven profiel of voltooid
vakkenpakket in de vooropleiding.

2. Wel kunnen er voor een opleiding aanvullende toelatingseisen zijn geformuleerd in termen
van werþlekvereisten bij aanvang er/of een verplicht met voldoende resultaat te voltooien set
van onderwijseenheden (Colloquium Doctum).

Artikel 3 - Eisen werkkring
Aan studenten kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot het beschikken over een voor de
opleiding relevante werþlek en/of het verrichten van werkzaamheden op een voor de opleiding
relevante werk- ofstageplek tijdens het volgen van de opleiding. In hoofdstuk 9 van elk hbo bachelor
Onderwijs- en examenreglement zijn die eisen verwoord.

Artikel 4 - Vrijstelling van vooropleidingseis op grond van toelatingsonderzoek (art. 7.29 WH!Ð
l. Een student die ouder is dan 2l jaar en niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseisen, kan

daarvan worden vrijgesteld op basis van de 2l*regeling. De 2l+ regeling omvat twee
mogelijkheden voor een aspirant student om voldoende geschiktheid aan te tonen voor het
volgen van hbo bachelor onderwijs: een 2lf-toelatingsonderzoek ofhet afleggen van een
2l+toelatingsexamen.

2 I +-toelatingsonderzoek
2. In het 2l+toelatingsonderzoek wordt door de Toelatings- en vrijstellingscommissie aan de

hand van een door de aspirant-student te overhandigen dossier onderzocht ofhij kan worden
vrijgesteld van de vooropleidingseisen voor toelating op basis van relevante en voldoende
werkervaring en opleiding.

3. Het door de aspirant student aan te leveren dossier omvat een uitgebreid Curriculum Vitae,
alsmede een kopie van diploma's, certificaten , cijferlijsten, opleidingsadviezen en
werþeversverklaringen; indiening ervan wordt beschouwd als verzoek tot toelating.

4. Voorwaarden voor ontvankelijkheid van een verzoek tot toelating door middel van een 2l+-
toelatingsonderzoek zijn dat de aspirant student:
a. de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt op het moment van het eerste jaar van inschrijving bij

de opleiding
b. kan aantonen minimaal op MBO niveau 3 opleiding- en drie jaar werkervaring te hebben

opgedaan.
5. De Toelatings- en vrijstellingscommissie beoordeelt de ontvankelijkheid en inhoud van het

dossier en willigt daama het toelatingsverzoek in of wijst het verzoek af.
6. De aspirant student wordt sch¡iftelijk van het besluit in kennis gesteld

7. Bij inwilliging van het toelatingsverzoek gaat het besluit van de Toelatings- en
vrijstellingscommissie vergezeld van een Verklaring van Toelating met een geldigheid vanaf
afgifte van 12 maanden en onverminderd de aanwllende eisen.

8. Bij afwijzing in het toelatingsonderzoek heeft de aspirant student de mogelijkheid alsnog het
2l+- toelatingsexamen af te leggen om zijn geschiktheid aan te tonen.

2l +-toelatingsexamen
9. Het 2l+toelatingsexamen toetst aan de hand van meerkeuzevragen (die betrekking hebben op

taal, rekenen en logica) ofeen aspirant student over een HBO-denkniveau beschikt.
10. Voor toelating tot het 2l+-toelatingsexamen is vereist dat de aspirant student de leeftijd van

2I jaar heeft bereikt op het moment van het eerste jaar van inschrijving bij de opleiding.
I l. De toelating tot de opleiding wordt verleend wanneer de aspirant student een voldoende

resultaat behaalt voor het examen.
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12.

13.

t4.

Een aspirant student is gerechtigd twee maal deel te nemen aan het 2l+-toelatingsexamen.
De aspirant student wordt schriftelijk in kennis gesteld van het examenresultaat (uitslagbrief).
Bij voldoende resultaat gaat de uitslagbrief vergezeld van een Verklaring van Toelating met
een geldigheid vanafafgifte van 12 maanden en onverninderd de aanvullende eisen.

Artikel 5 - Vrijstelling vooropleidingseis op grond van gelijkwaardig diploma (art. 7.10 ,7.24 en
7.28 WHW)
l. De bezitter van een Nederlandse bachelor- ofmastergraad ofvan een getuigschrift van een

propedeutisch examen aan een instelling voor hoger onderwijs, is vrijgesteld van de
vooropleidingseis.

2. De bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat voorkomt in de
ministeriële regeling als bedoeld in artikel 7 .28, tweede lid van de WHW, is vrijgesteld van de
vooropleidingseis zoals genoemd in artikel I

3. De bezitter van een buiten Nederland afgegeven diploma dat voorkomt in het handboek
'\í/aardering van builenlandse getuigschriften'vm de NUFFIC, is vrijgesteld van de
vooropleidingseis zoals genoemd in lid l.

4. Een aspirant student die zich beroept op de vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van
een gelijkwaardig diploma dient zich daartoe schriftelijk te richten tot de Toelatings- en
vrij stellingscommissie.

5. De aspirant student wordt na controle van het getuigschrift of diploma schriftelijk bevestigd
van de verleende vrijstelling door de Toelatings- en vrijstellingscommissie.

Artikel 6 - Vrijstelling onderwijseenheden op grond van verwante vooropleiding(7.31a WH\il)
l. Aspirant studenten die in het bezit zijn van een WEB-diploma kunnen op verzoek op grond

daarvan worden vrijgesteld van het afleggen van één of meer tentamens van
onderwijseenheden op basisniveau, indien aannemelijk is gemaakt datzij al beschikken over
de competenties c.q. de kennis, vaardigheden en inzichten die met deze tentamens worden
beoordeeld.

2. Aspirant studenten die in het bezit zljnvan een Vwo-diploma kunnen op verzoek op grond
daarvan worden vrijgesteld van het afleggen van één ofmeer tentamens van
onderwijseenheden op basisniveau, indien aannemelijk is gemaakt dat zij al beschikken over
de competenties c.q. de kennis, vaardigheden en inzichten die met deze tentamens worden
beoordeeld.

3. Een vrijstelling kan worden verleend door de Toelatings- en vrijstellingscommissie voor
aanvang van de studie. Via de site kan een aspirant student daartoe een
vrijstellingsverzoekformulier downloaden. Daarin staat beschreven welke papieren en
gegevens dienen te worden opgestuurd. Onvolledige verzoeken worden retour gestuurd.

4. Voor een aspirant student zijn er kosten verbonden aan het indienen van een
vrijstellingsverzoek en bij indiening geeft toestemming een bedrag van € 7 5,- van zijn
rekening af te schrijven. Voor dat bedrag krijgt de aspirant student een bij inschrijving in te
wisselen kortingscheque van eenzelfde bedrag.

5. De aspirant student wordt schriftelijk van het besluit van de Toelatings- en
vrijstellingscommissie in kennis gesteld.

Artikel 7 - Toelating op grond van EVC
Toelating tot een hbo bachelor programma van LOI Hogeschool is niet mogelijk op basis van
uitsluitend een adviesrapport ingevolge een doorlopen EVC-procedure. Het advies dat is uitgebracht op
basis van een EVC-procedure kan wel worden ingebracht als onderdeel van het dossier als bedoeld in
artikel4 lid2 en3.

Artikel 8 - Vrijstelling propedeutisch examen (art. 7.30 WHW)
1. De examencommissie kan vrijstelling verlenen van het propedeutisch examen aan de bezitter

van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van
de Toelatings- en vrijstellingscommissie tenminste gelijkwaardig is aan het propedeutisch
getuigschrift, onverminderd de aanvullende eisen.

2. De student wordt schriftelijk van het besluit van de Toelatings- en vrijstellingscommissie in
kennis gesteld.
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Artikel 9 - Vr¡istelling onderwijseenheden op grond van behaalde diplomaos, getuigschriften
en/of certificaten (art. 7.31 WHW)
l. De Toelatings- en vrijstellingscommissie kan bij aanvang van en tijdens de studie

vrijstellingen verlenen, voor zowel examenonderdelen van de propedeutische fase als van de
hoof<lfase van de opleiding, indien:
a. de module, de deelkwalificatie of het vak voor 70o/o of meer wordt afgedekt door de

eindtermen van de behaalde diploma's, getuigschriften enlof certificaten, en
b. de betreffende diploma's, getuigschriften er/ofcertificaten niet langerdan 6jaar

geleden zijn afgegeven, en
c. voor het betreffende vak een voldoende is behaald. Bij een afgiftedatum langer dan 6

jaar geleden kan van de onder b. bedoelde regel worden afgeweken bij recente
ervaring in het werkveld.

Indien een aspirant sfudent niet voldoet aan de vooropleidingseis, is de vrijstellingsaanvraag
zoals genoemd in lid l, de uitkomst van de 2l+regeling zoals beschreven in artikel 4
bijgevoegd
Een vrijstelling kan worden verleend door de Toelatings- en vrijstellingscommissie voor
aanvang van en tijdens de studie. via de site kan een (aspirant-)student daartoe een
vrijstellingsverzoekformulier downloaden. Daarin staat beschreven welke papieren en
gegevens dienen te worden opgestuurd. Onvolledige verzoeken worden retour gestuurd.
Voor aspirant studenten zijn er kosten verbonden aan het indienen van een
vrijstellingsverzoek en hij geeft bij indiening toestemming een bedrag van€75,- van zijn
rekening af te schrijven. Voor dat bedrag krijgt de aspirant student een bij inschrijving in te
wisselen kortingscheque van eenzelfde bedrag.
De (aspirant-)student wordt schriftelijk van het besluit van de Toelatings- en
vrijstellingscommissie in kennis gesteld.

2.

J

4.

5
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11b. Toelating en vrijstelling hbo Toegepasfe Psychologie

Voor de hbo bachelor opleiding Toegepaste Psychologie wordt een aantal standaard vrijstellingen verleend.

Op basis van de opleiding basiskennis Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA D van de LOI wordt vrijstelling
verleend voor de theoriegedeeltes van de volgende vakken uit de propedeuse en het generieke deel van de
hoofdfase:

Inleiding in de psychologie (5 EC)
- Persoonlijkheidsleer (5 EC)
- Gesprekstechnieken, observatie en rapportage (7 EC)
- Psychodiagnostiek (7 EC)
- Ontwikkelingspsychologie (6 EC)

Op basis van de opleiding Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA II) van de LOI wordt vrijstelling verleend
voor de conkctdagen met uitzondering van de toetsdag.
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12. Evaluatie en heniening
Jaarlijks zal de onderwijs- en examenregeling (OER) worden geëvalueerd zowel per onderwijseenheid
als in totaliteit.

Evaluatie en herziening van de Onderwijs- en examenregeling valt onder verantwoordelijkheid van het
instellingsbestuur.

Voor alle ingeschreven studenten zal per situatie worden bepaald of voor de nog niet behaalde
certificaten, de bestaande dan wel de geëvalueerde en herziene Onderwijs- en examenregeling van
toepassing is.

Wijzigingen in de loop van de geldigheidsduur van de OER

1. Wijzigingen die van toepassing zijn op deze OER mogen alleen worden doorgevoerd indien de
belangen van de ingeschreven studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

2. Noodzakelijke wijzigingen in de OER worden door de studieleiding (verantwoordelijke
businessunit en progranìmaleiding) in concept voorgelegd aan de Examencommissie en aan het
bestuur ter goedkeuring.

3. Het Bestuur stelt, na toetsing van de wijzigingen door de Examencommissie, de OER vast.

4. Wijzigingen van de OER worden, zodra ze zijn geaccordeerd, bekend gemaakt aan de betrokken
afclelingen en gepubliceerd in een (cumulatief) wijzigingsoverzicht.
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13, Kwaliteitszorg
Het kwaliteitssysteem van de LOI is gedurende de jaren tot stand gekomen onder toeziend
oog van de Advisory Board. Het kwaliteitssysteem van de LOI heeft betrekking op alle
beroeps- en functiegerichte opleidingen die worden aangeboden.

De LOI maakt zoveel als mogelijk gebruik van uniforme werkwijzen om de kwaliteit van
haar opleidingen te garanderen. Vanzelfsprekend wordt daarbij zoveel mogelijk tegemoet
gekomen aan wensen en eisen van specifieke studenten, overheid (WEB en WHW) en andere
belanghebbenden.

Om zicht te houden op de wensen, eisen en eigen prestaties voert de LOI onder andere interne
audits en studenttevredenheidsonderzoeken uit. Deze bieden houvast in het streven naar
continue kwaliteitsverbetering. Zo leidennieuwe inzichten, na afstemming met intem
betrokkenen, continu tot verbetering van processen en producten. Ook voor
panelbijeenkomsten met studenten, docenten, beroepenveld en intem betrokkenen geldt dat
kwaliteitsignalen structureel leiden tot generieke en opleidingspecifieke kwaliteitsverbetering.

De LOI verantwoordt zich periodiek aan betrokkenen over het door haar gevoerde
kwaliteitsbeleid en getroffen verbetermaatregelen.

@ r,O * onderwiisi n stelli ngen 133



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

@ f ,O * onderwi i si nstel li ngen
134



Onderwijs- en examenregeli ng hbo bacheloropleiding Toegepaste Psycholog ie

1 4. Examenreglement LOI Hogeschool

Wettelijke basis examens

Artikel I
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Examencommissie

Artíkel2
Het bestuur van de instelling stelt een Examencommissie in zoals bedoeld in7.l2a van de WHW.

I . De Examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en l3 leden. Zij worden door
het bestuur van de instelling benoemd. De instelling kan regels stellen ten aanzien van de duur
van en de leeftijdsgrenzen voor het lidmaatschap van de Examencommissie. Deze regels zijn
in bijlage I bü dit examenreglement omschreven.

2. De Examencommissie bestaat uit extem domeindeskundigen en docenten verbonden aan LOI
Hogeschool. Om de onaftrankelijkheid van de Examencommissie te borgen heeft het
merendeel van de leden van de Examencommissie geen financiele of zakelijk belangen die
zijn vermengd met die van de opleidingen. De voorzitter behoort tot vorengenoemde
meerderheid.

3. Een domeindeskundige is een persoon die een ruime ervaring heeft op examengebied of
kennis bezit op het gebied van de te examineren leerstof of onderdelen daarvan.

Attíkel3
l. De Examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de examens

het bachelorexamen, de examinering en het examenbeleid. De Examencommissie valideert
hiertoe de processen en procedures rond de examenontwikkeling en examinering.

2, De Examencommissie stelt voor het afnemen van de examens en het vaststellen van de uitslag
examinatoren aan.

3. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering en het
definitief vaststellen van de examenuitslagen. Onder verantwoordelijkheid van de
Examencommissie voert het Examenbureau de examinering uit. Tijdens de vergaderingen van
de Examencommissie wordt de examinering besproken, op basis van de rapportages van het
Examenbureau, met inbegrip van de door examinatoren opgeleverde bevindingen.

4. De Examencommissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstelling van
toelatingseisen (toelatingsverzoeken) en voor het verlenen van vrijstelling van de verplichting
om examens af te leggen (vrijstellingsverzoeken).

5. Onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie geeft de Toelatings- en
vrijstellingscommissie uitvoering aan de afhandeling van toelatings- en vrijstellingsverzoeken.
Tijdens de examencommissievergadering wordt de uitvoering besproken op basis van de
rapportage van de Toelatings- en vrijstellingscommissie. De Toelatings- en
vrijstellingscommissie rapporteert eventuele aanpassingen van de procedures aan de
Examencommissie. De voorzitter van de Examencommissie is lid van de Toelatings- en
vrij stellingscommissie.

6. De Examencommissie ondertekent in de persoon van de voorzitter en de secretaris de
getuigschriften, diploma's en de eventuele bijbehorende supplementen. De Examencommissie
ondertekent in de persoon van de secretaris de beoordelingslijsten.

Regeling van het examen

Artíkel4
l. Aan elke onderwijseenheid (module) zijnéén of meerdere schriftelijke toetsen dan wel

praktijkopdracht of combinatie van beiden verbonden. Deze samenstelling van
examenonderdelen dient ter afsluiting en certificering van een onderwijseenheid

2. Elk examen(onderdeel) wordt ten minste twee keer per jaar opengesteld voor deelname.
3. De Examencommissie kan bijzondere voorwaarden stellen ten aanzien van minimaal te

behalen cijfers voor examens en examenonderdelen.
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4. De instelling zorgt ervoor dat alle informatie en de daarbij van toepassingzijnde procedures
met betrekking tot de examens beschikbaar zijn voor de kandidaat c.q. student.

5. De instelling draagt er zorg voor dat de kandidaat c.q. student op de hoogte is van de rechten
en plichten, voortvloeiende uit dit reglement.

6. Het examengeld wordt door het Bestuur van de instelling vastgesteld. Heeft een kandidaat het
examengeld niet voldaan, dan kan aandeze kandidaat de toegang tot het examen worden
ontzegd.

7. De Examencommissie kan er in toestemmen dat (een onderdeel van) een onderwijseenheid
wordt getoetst op basis van een extern examen van een andere examenafnemende instelling.

Artikel S

1. Aan af te nemen examens kan slechts worden deelgenomen door de bij de instelling
ingeschreven cursist ofstudent die zich als kandidaat heeft aangemeld en het examengeld
heeft betaald binnen de daartoe door de instelling gestelde termijn.

2. Voor examens, waarbij geen certificaateisen gelden, kunnen behalve de studenten van de
instelling, ook andere belangstellenden zich aanmelden wanneer de Examencommissie
hiermee akkoord gaat.

3. De aanmelding voor een examen vindt uitsluitend plaats op de door de instelling in de
exameninformatie voorgeschreven wijze.

4. Aanmelding voor en deelname aan een examen kunnen gebonden zijn aan toelatingseisen of
andere voorwaarden. Indien dit van toepassing is, wordt dat vermeld in de exameninformatie.

5. Voordat er aan een examen kan worden deelgenomen, zal de kandidaat de volgende
informatie moeten aanleveren c.q. moeten hebben verstrekt:

a. Geboorte(achter)naam, -datum, -plaats en volledige voomamen, eventueel door
middel van overlegging van een uittreksel uit het persoonsregister ofeen kopie van
een geldig legitimatiebewijs.

b. Eventueel het diploma en de beoordelingslijst waaÍaan de kandidaat het recht tot het
afleggen van het examen ontleent, ofeen door de Toelatings- en
vrijstellingscommissie afgegeven ontheffing van de toelatingseisen.

c. De stukken w¿araan de kandidaat aanspraak ontleent op één of meer vrijstellingen.
d. De stukken waarvan de Examencommissie overlegging verlangt.

6. De Examencommissie kan dispensatie van de toelatingseisen tot het examen verlenen
op grond van bijzondere omstandigheden of behaalde diploma's, die niet met name in de
toelatingseisen zijn genoemd. Zie de procedure die is vastgelegd in bijlage II van dit
reglement.

7 . De kandidaat kan in bepaalde gevallen voor één ofmeer onderdelen van het examen worden
vrijgesteld. Zie de procedure die is vastgelegd in bijlage III van dit reglement.
De kandidaat kan met betrekking tot de stukken, bedoeld in lid 4 van dit artikel, volstaan met
toezending van een fotokopie, maar dient desgevraagd op het eerste verzoek van de
Examencommissie het origineel te tonen.

Artikel6
Het examen is niet openbaar. De Examencommissie kan echter toestemming geven tot het
bijwonen van het examen.

Indeling van een examen

Artikel T

l. Een examen wordt op de door de Examencommissie voorgeschreven wijze afgenomen. Dit
kan zijn schriftelijk (op papier of digitaal op een computer), mondeling of door uitvoering van
een praktijkopdracht , dan wel door een combinatie van deze mogelijkheden. Een overzicht
van de eigenschappen van en aanwllende eisen met betrekking tot een examen, alsmede
indicaties voor de wijze waarop het examen zal worden beoordeeld wordt vermeld in de
exameninformatie. De te hanteren beoordelingscriteria zijn of expliciet onderdeel van de
instructies voor de opdracht(en) of zijn te ontlenen aan of onderdeel van de in de digitale
leeromgeving beschikbare voorbeeldexamens.
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Artikel S

l. De kandidaat ontvangt uiterlijk één week vóór de aanvang van het examen een oproep. Hierin
zijn vermeld:
a. de datum waarop en plaats waar het examen zal worden afgenomen;
b. de begintijd en de duur van het examen;
c. het kandidaatsnummer dat de kandidaat op alle bladen van de in te leveren

examenuitwerking dient te vermelden;
d. een opgave van de eventueel naar het examen mee te brengen hulpmiddelen.

Verloop van het examen

Artikel 9
De kandidaat legitimeert zich desgevraagd op het examen door het tonen van een geldig
legitimatiebewijs voorzien van een foto.
De kandidaat is gehouden door of namens de Examencommissie gegeven aanwijzingen op te volgen.

Artíkel I0
De examenopgaven worden met de vereiste zorg voor geheimhouding vastgesteld, vermenigvuldigd en
in gesloten enveloppen bewaard tot vlak voor de aanvang van het examen.
Op de enveloppen wordt aangegeven het examen(onderdeel) waarop de inhoud betrekking heeft, de
datum en het tijdstip waarop de opgaven aan de kandidaten moeten worden voorgelegd en de tijd die
voor het werk beschikbaar is, alsmede de hulpmiddelen welke voorgeschreven of toegestaan zijn en het
aantal ingesloten exemplaren.

De enveloppen met de opgaven worden tijdig ter beschikking gesteld aan de examenleider. Deze draagt
er zorg voor dat deze enveloppen met de vereiste geheimhouding in ongeopende toestand worden
bewaard tot ten minste 5 minuten voor de aanvang van het examen(onderdeel). De enveloppen worden
in tegenwoordigheid van de kandidaten geopend.

De opgaven voor de praktijkexamens worden via de praktijkboeken ter beschikking gesteld.

In geval van flexibele examinering worden de examenopgaven tijdig digitaal beschikbaar gesteld op de
toetslocatie, waar de kandidaat zijn examendeelname heeft geboekt.

Artikel II
De examenopgaven worden op het daarvoor bepaalde tijdstip aan de kandidaat uitgereikt c.q. zijn in
geval van flexibele examinering op de toetslocatie op het geboekte examenmoment en gedurende de
geldende examentijd digitaal beschikbaar voor de kandidaat.
De kandidaat dient de examenopgaven, de eventuele bijlagen en alle uitwerkbladen, alle voorzien van
het kandidaatsnummer, na afloop van het examenonderdeel weer in te leveren. In geval van flexibele
examinering levert de kandidaat zijn examenuitwerking op de toetslocatie digitaal in.
Bij mondelinge examens dient de kandidaat alle voor en tijdens het mondeling ter inzage ontvangen
opgaven en gebruikt kladpapier bijde examinatoren in te leveren.

Artikel 12
De examenruimte kan op elk moment tijdens het examen bezocht worden door toezichthouders, leden
van de Examencommissie en gecommitteerden mits zij de voortgang van het examen niet belemmeren.
Indien bij mondelinge examens een toezichthouder, lid van de Examencommissie of gecommitteerde
aanwezigzal zrjn, zal de examinator de kandidaat aan het begin van het afnemen van het examen
hiervan op de hoogte stellen

Artíkel I3
De schriftelijke examenonderdelen dienen uitsluitend te worden uitgewerkt op het door de
Examencommissie beschikbaar gesteld uitwerþapier of andere middelen c.q. digitaal in geval van een
deelname via flexibele examinering. Het gebruik van andere dan door de Examencommissie
voorgeschreven of toegestane hulpmiddelen is verboden.
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Beoordeling examen

Artikel 14
De beoordeling van de uitwerkingen van de schriftelijke examens, alsmede de beoordeling van
mondelinge examens geschiedt altijd door ten minste twee personen volgens de door de
Examencommissie vastgestelde beoordelingsnonnen. Beoordeling van de uitwerkirigen van
meerkeuzevragen kan met gebruikmaking van de door de Examencommissie vastgestelde normering
langs geautomatiseerde weg plaatsvinden.

Artikel I5
1. Bij de beoordeling van de examenuitwerking worden alleen de door de Examencommissie

vastgestelde beoordelingsnormen gebruikt. Elke beoordelaar noteert het door hem toegekende
aantal punten per examenonderdeel. Het vaststellen van het behaalde cijfer voor het
schriftelijk werk geschiedt door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de aantallen
punten die door de beoordelaars zijn toegekend en dit gemiddelde, zo nodig, om te rekenen in
een l0-puntsschaal, waarbij voor afronding de in het vierde lid van dit artikel genoemde regel
geldt. Een door de Examencommissie aan te wijzen arbiter bepaalt het cijfer indien het
verschil tussen de waarderingen ten minste 20o/o van het maximaal te behalen punten bedraagt.

2. Van een mondeling examen, waarbij direct een eindcijfer wordt toegekend, wordt een proces-
verbaal opgemaakt dat door de examinatoren wordt ondertekend. Dit proces-verbaal geeft aan
wat tijdens het examen aan bod is gekomen met een bijbehorende beoordeling van de
examinator(en). Het cijfer voor dit mondeling examen wordt door de examinatoren in
onderling overleg direct na het examen vastgesteld in een I 0-puntsschaal. Is het in onderling
overleg bepalen van een cijfer niet mogelijk, dan beslist de voorzitter van de
Examencommissie welk cijfer zal worden toegekend dan wel of de kandidaat de gelegenheid
krijgt tot het afleggen van het examen bij andere examinatoren.

3. Het eindcijfer van een examenvak of examenonderdeel, dat zowel schriftelijk als mondeling
enlof in de vorm van praktijkopdrachten is geexamineerd, wordt verkregen door het
gemiddelde of het gewogen gemiddelde te nemen van de niet-afgeronde cijfers voor elk van
de onderdelen, waarbij voor afronding de in het vierde lid van dit artikel genoemde regel
geldt.

4. Bij afronding tot een cijfer geldt de volgende regel: bij 0,50 punten of meer wordt naar boven
afgerond, bij minder dan 0,50 wordt naar beneden afgerond.

Toezicht op het examen

Artikel l6
L Het examen kan onder toezicht staan van een gecommitteerde namens een ministerie er/of één

of meer gedelegeerden. Indien van toepassing is dit in de exameninformatie vermeld.
2. De instelling draagt er zorg voor dat bij het schriftelijke examen voldoende toezichthouders

aanwezigzijn.

Uitslag en uitreiking diploma's/getuigschriften/certificaten

Artikel 17
De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de Examencommissie op basis van de rapportage
van het Examenbureau.

Artikel 18
l. Een voor een examen geslaagde kandidaat krijgt een certificaat uitgereikt, mits is voldaan aan

eventueel gestelde certificaateisen. Op het certificaat worden zowel het door de kandidaat
behaalde eindcijfer als het aantal studiepunten vermeld.

2. Als de kandidaat over alle vereiste certificaten, dan wel vrijstelling verlenende bewijzen
beschikt en de eventuele stage enlofaßtudeeropdracht met voldoende resultaat heeft
afgesloten, kan de kandidaat het afsluitende bachelorexamen afleggen. Is het resultaat van dat
mondeling onderzoek voldoende, dan krijgt de kandidaat het hbo bachelor getuigschrift
uitgereikt waarop het aantal studiepunten, verleende graad en de titel die de kandidaat is
gerechtigd te voeren zijn vermeld. Een getuigschrift gaat vergezeld van een beoordelingslijst
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waarop het behaalde resultaat per onderwijseenheid is vermeld, almede een Engelstalig
diplomasupplement conform standaard Europees model.

Artikel l9
l. De uitslag van het examen wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de kandidaat

meegedeeld. Wordt ingevolge nader onderzoek of nog niet afgeronde bezwaren de termijn van
12 weken overschreden, dan wordt de kandidaat daarvan per mail op de hoogte gesteld met
een indicatie waarbinnen de uitslag wel wordt verwacht.

2. Een getuigschrift wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
Examencommissie en door de kandidaat. Indien van toepassing wordt een getuigschrift tevens
ondertekend door de gecommitteerde en/of gedelegeerde.

3. Een diploma wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Examencommissie.
4. Een certificaat wordt ondertekend door de secretaris van de Examencommissie.
5. De kandidaat die voor een examen is geslaagd, maar niet kan voldoen aan de gestelde

certificaateisen van dat examen, ontvangt hiervan een uitslagbrief. Zodra de kandidaat, mits
binnen de hiervoor gestelde termijn, voldoet aan de certificaateisen, ontvangt de kandidaat
tegen inlevering van het eerdergenoemde bewijs het certihcaat.

Artíkel 20
De student krijgt op zijn of haar verzoek een verklaring van de Examencommissie waarop de
examenonderdelen die hij of zij met voldoende resultaat heeft afgelegd, alsmede het hiervoor behaalde
aantal studiepunten, zijn vermeld.

Inzagerecht

Artíkel2l
Gedurende een termijn van 4 weken, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de
uitslag van een examen, kan degene die een schriftelijk examen heeft afgelegd schriftelijk

verzoeken inzagete krijgen in zijn beoordeelde examenwerk, de opgaven en de
beoordelingsnorrnen.

Bezwaar en beroep

Artikel22
Elke kandidaat kan bij Examencommissie bezwaar aantekenen tegen de inhoud en/of de beoordeling
van het examen. Het bezwaar dient binnen acht weken na ontvangst van de uitslag van het examen te
worden ingediend. Aan de behandeling van een bezwaar zijn kosten verbonden, die worden
terugbetaald indien de kandidaat in het gelijk wordt gesteld.

Artikel23
L Elke kandidaat kan bij het College van Beroep voor de examens naar aanleiding van een besluit op

bezwaar beroep aantekenen.
2. Het College van Beroep voor de examens bestaat uit 3 leden, de voorzitter en plaatsvervangend

voorzitter daaronder begrepen.
3. De leden van het College van Beroep worden benoemd door het instellingsbestuur.
4. De leden van het College van Beroep maken geen deel uit van het instellingsbestuur, studieleiding,

Examencommissie of Examenbureau.
5. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 30 dagen na ontvangst van het besluit op

bezwaar
6. Het beroep kan gericht zijn tegen:

- beslissingen betreffende de toelating tot de examens (artikel 7.61 WHW)
- beslissingen van de Examencommissie en/of examinatoren.

Bijzondere gevallen

Artìkel24
L De Examencommissie kan een kandidaat, die in bijzondere omstandigheden verkeert,

toestemming verlenen om examen af te leggen op een andere plaats dan de algemeen
vastgestelde examenlocaties.
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2. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat een kandidaat het examen
geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die
kandidaat.
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Onregelmatigheden

Artikel25
Indien de kandidaat zich ten aanzien van de examinering schuldig maakt aan enige onregelmatigheid,
op welke wijze en in welke vorm dan ook, handelt de Examencommissie overeenkomstig het gestelde
in de bijlagen V en VI van dit examenreglement. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist de
voorzitter van de Examencommissie.

Archivering

Artikel26
L Het schriftelijk examenwerk, de protocollen van de mondeling afgenomen examens, de

protocollen van de praktijkopdrachten, een volledige set examenopgaven en de
beoordelingsnormen worden gedurende 7 jaar na afloop van het examen bewaard in het archief
van de instelling.
Digitaal opgeslagen gegevens ingevolge flexibele examinering worden gedurende 7 jaar in een
digitaal archief bewaard.

2. Van elke kandidaat blijft het bij het examen behaalde cijfer en de uitslag gedurende een termijn
van 1 0 jaar bewaard in het archief van de instelling.

3. In geval van een bezwaar- c.q. beroepsprocedure dienen ook alle onderliggende stukken en
correspondentie bewaard te blijven tot ten minste het einde van de beroepsprocedure, dat wil
zeggeî tot er sprake is van een voor alle partijen bindende uitspraak.

Bij dit examenreglement horen de volgende zes bijlagen:

Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Bijlage IV
Bijlage V
Bijlage VI

Duur en leeftijdsgrenzen lidmaatschap Centrale Examencommissie LOI
Dispensatie bij examens waarbij toelatingseisen zijn gesteld
Vrij stellingsregelingen
Uitslagregelingen
Regeling bij fraude
Regeling bij plagiaat
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Bijlage I Duur en leeftijdsgrenzen lidmaatschap Centrale
Examencommissie LOI

De instelling kan regels stellen ten aanzien van de duur van en de leeftijdsgrenzen voor het

lidmaatschap van de Examencommissie.
Hierna volgt een overzicht van de bepalingen die aan het lidmaatschap van de Examencommissie, met

uitzondering van de functie van secretaris, zijn verbonden:

Benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar
Herbenoeming is mogelijk, wederom voor een periode van 3 jaar
De Examencommissie bestaat voor het merendeel uit personen wier belangen niet vermengd
zijn met die van de instelling. De voorzitter van de Examencommissie maakt deel uit van deze

meerderheid

a.

b.
c.

@ r' ar" onde wij si nstelli ngen 142



Onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste Psychologie

Bijlage Ir Dispensatie bij examens waarbij toelatingseisen zijn gesteld

Om voor dispensatie van een toelatingseis in aanmerking te komen, moet een daartoe strekkend
verzoek, voorzien van afschriften van ter zake doende bewijsstukken, tot de Toelatings- en
vrijstellingscommissie van de instelling worden gericht.

De T Toelatings- en vrijstellingscommissie neemt, eventueel in overleg met deskundigen, een
beslissing. De aanvrager wordt van deze beslissing zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld en
ontvangt bij een positieve beslissing een door de Toelatings- en vrijstellingscommissie getekend bewijs
van dispensatie.
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Bijlage III Vrijstellingsregelingen

Er zijn vrijstellingen mogelijk op grond van eerdere deelname aan het examen en vrijstellingen op

grond van behaalde diploma's of eerder verworven competenties.

De Examencommissie stelt vast welke diploma's of andere (examen)bewijzen recht geven op

vrijstelling in één of meer examenonderdelen van een opleiding. Deze worden voor gepubliceerd in de

Onderwijs- en exameffegeling van de opleiding.

Voorts kan de Toelatings- en vrijstellingscommissie namens de Examencommissie een individuele

kandidaat die in het bezit is van een ander diploma of bewijs dan hiervoor bedoeld (en dus niet in de

opleidingsinformatie is vermeld), eveneens vrijstelling in één of meer examenonderdelen verlenen. Van

een aldus verleende vrijstelling verstrekt de Toelatings- en vrijstellingscommissie aan de aanvrager een

vrijstellingsbewijs.
De secretaris van de Examencommissie doet tijdens de examencommissievergadering verslag aan de

Examencommissie op basis van de rapportage van de Toelatings- en vrijstellingscommissie over de

genomen beslissingen.

Indien een kandidaat gebruik maakt van een verleende vrijstelling op grond van eerder behaalde

diploma's of bewijzen, wordt bij slagen voor het totale examen achter het desbetreffende

examenonderdeel op de beoordelingslijst het woord "vrijstelling" vermeld. Ten behoeve van de

uitslagbepaling van het examen wordt dit examenonderdeel gewaardeerd met het cijfer 6.

Een vrijstellingsregeling zoals hier bedoeld, kan een beperkende voorwaarde bevatten ten aanzien van

de ouderdom van het diploma of basis waaryan de vrijstelling wordt verleend.
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Bijlage IV Uitslagregelingen

De kandidaat krijgt een certiltcaat uitgereikt v/anneer ten minste het cijfer 6 is behaald, mits is voldaan
aan de eventueel gestelde certificaateisen.

De kandidaat krijgt het getuigschrift en de beoordelingslijst uitgereikt wanneer de kandidaat in het
bezit is van alle vereiste certificaten, eventueel aangevuld met wijstelling verlenende bewijzen, de
event¡¡ele stage enlofafstudeeropdracht met goed gevolg heeft afgesloten en met voldoende resultaat
heeft deelgenomen aan het afsluitende bachelorexamen.
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Bijlage V Regeling fraude

Artíkel 1 Begríppen
I Onder fraude wordt in ieder geval verstaan:

a tijdens het examen in het examenlokaal op de examentafel ter beschikking hebben van
hulpmiddelen (bijvoorbeeld aantekeningen, lesmateriaal, boeken, mobiele telefoon of andere

communicatieapparatuw), waarvan de raadpleging of het gebruik niet uitdrukkelijk is
toegestaan;

b tijdens het examen afkijken bij een andere kandidaat, of binnen of buiten de examenruimte
uitwisselen van informatie;

c zich tijdens het examen uitgeven voor iemand anders;
d zich vóór de examendatum of het tijdstip waarop het examen zal aanvangen in het bezit

stellen van de opgaven van het desbetreffende examen

Artíkel2 Procedure
I Wanneer fraude wordt geconstateerd deelt de met het toezicht belaste LOl-medewerker dit

terstond mee aan de kandidaat en informeert direct het hoofd van het examenbureau. De mogelijke
bewijsstukken worden in beslag genomen.

2 Het hoofd van het examenbureau hoort als secretaris van de Examencommissie zo mogelijk de

kandidaat direct na constatering van de fraude dan wel stelt de kandidaat binnen een termijn van
twee weken in de gelegenheid te worden gehoord.

3 De Examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude en deelt de kandidaat schriftelijk haar
besluit en de sancties mede binnen een termijn van 4 weken na de constatering van de fraude,
onder vermelding van de beroepsmogelijkåeid bij het College van Beroep.

4 De opgelegde sancties worden vastgelegd in het dossier van de kandidaat.

Artíkel 3 Sønctíes bij frøude
I Brj fraude worden door de Examencommissie de volgende sancties opgelegd:

a Nietigverklaring van het ingeleverde werk van het examen waarbij de fraude is gepleegd.

b Wanneer de kandidaat bij een volgende gelegenheid - niet eerder dan na drie maanden na het
vaststellen van de fraude - opnieuw het examen wenst afte leggen:
- dient de kandidaat opnieuw voorafexamengeld te voldoen
- dient de kandidaat bij zijn aanmelding voor het examen vóór de aanvang van het examen

in het examenlokaal bij de examenleider aan te geven dat hij een 'kandidaat met bijzonder
toezicht'is.

- Indien de kandidaat reeds eerder een sanctie bij een opleiding van de LOI heeft gekregen

in verband met geconstateerde fraude volgt volledige uitsluiting voor onbepaalde tijd van
deelname aan alle examens of andere voÍnen van toetsing

- indien sprake is van fraude, vervalt de mogelijkheid om cum laude afte studeren.
2 Bij gedragingen waarin deze regeling niet voorziet, kan de Examencommissie afhankelijk van de

emst van de gepleegde fraude een sanctie opleggen inhoudende uitsluiting van het desbetreffende
examen voor ten hoogste l2 maanden, dan wel volledige uitsluiting van deelname aan alle
examens ofandere vonnen van toetsing van de opleiding voor een periode van ten hoogste 12

maanden.
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Bijlage VI Regeling plagiaat

Artíkel 1 Begrippen
1. Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan:

a. het gebruik maken dan wel ovememen van andermans teksten en beeldmateriaal,
andermans gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding;

b. het indienen van een eerder ingediende ofsoortgelijke tekst;
c. het indienen van werkstukken onder eigen naam die door iemand anders zijn geschreven.

Artikel2 Medeplíchtígheíd
1. Zowel de pleger als de medepleger van plagiaat kunnen worden bestraft.
2. Indien het overnemen van werk van medekandidaten gebeurt met toestemming of medewerking

van de medekandidaat is deze laatste medeplichtig aan plagiaat.
3. Wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de

andere auteurs medeplichtig aan plagiaat.

Artikel3 Procedure
I Wanneer plagiaat wordt geconstateerd deelt de examinator dan wel degene die belast is met de

beoordeling van werkstukken dit terstond aan het hoofd van het Examenbureau onder overlegging
van de schriftelijke stukken ofdigitale bestanden.

2 Het hoofd van het Examenbureau hoort, als secretaris van de Examencommissie, binnen een
termijn van twee weken de betrokken kandidaat.

3 De Examencommissie stelt vast of er sprake is van plagiaat en deelt de kandidaat schriftelijk haar
besluit en de sancties mede binnen een termijn van vier weken, onder vermelding van de

beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep.
4 Indien plagiaat wordt geconstateerd ofvermoed in een bepaald werkstuk, kan de

Examencommissie besluiten eerder door dezelfde kandidaat ingeleverde werkstukken te
onderzoeken op plagiaat. De kandidaat is verplicht aanzo'n onderzoek mee te werken en kan
worden verplicht digitale versies van eerdere werkstukken aan te leveren. Het niet meewerken aan
zo'n onderzoek leidt tot het opleggen van een sanctie.

5 De opgelegde sanctie wordt vastgelegd in het dossíer van de kandidaat.

Artíkel4 Sanctíes bíj plagiaat
I Blj plagiaat kan de Examencommissie de volgende sancties opleggen:

a Ongeldigverklaring van het ingeleverde werkstuk en uitsluiting van deelname aan het examen
van het desbetreffende vak dan wel volledige uitsluiting van deelname aan alle examens of
andere vormen van toetsing van de opleiding voor een periode van maximaal 6 maanden.

b Indien na onderzoek blijkt dat eerder plagiaat is gepleegd kan de Examencommissie besluiten
eerder behaalde resultaten van onderdelen waarbij plagiaat is vastgesteld, eveneens ongeldig
te verklaren.

c Blj gedragingen waarin deze regeling niet voorziet, kan de Examencommissie afhankelijk van
de ernst van het gepleegde plagiaat een sanctie opleggen inhoudende nietigverklaring van het
ingeleverde werkstuk en uitsluiting van deelname aan het examen van het desbetreffende vak
dan wel volledige uitsluiting van deelname aan alle examens of andere vorrnen van toetsing
van de opleiding dan wel van de gehele instelling voor een periode van ten hoogste 12

maanden.
d Indien de kandidaat reeds eerder een sanctie heeft gekregen in verband met geconstateerde

fraude dan wel plagiaat volgt volledige uitsluiting van deelname aan alle examens of andere
voÍnen van toetsing van de opleiding voor onbepaalde tijd.

e Indien sprake is van plagiaat, vervalt de mogelijkheid om cum laude afte studeren.
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15. Slotbepaling
Deze regeling kan worden aangehaald als "Onderwijs- en ex¿rmeffegeling hbo bachelor opleiding
Toegepaste Psychologie" en treedt in werking per I september 201I en is geldig tot I s€ptember 2012.
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1

1.1

L.2

1.3

1.4

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensieve opleidingen
mogen er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau
of studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek
toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren
tot de vraag of ten aanzien van korte of intensieve opleidingen in alle gevallen aan
de noodzakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Dit was de aanleiding voor een
landelijk onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is
opgenomen in bijlage II van deze rapportage.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geintensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan de LOI vond plaats op 4 juni 20t2 te Leiderdorp. Voor het
onderzoek was de opleiding Toegepaste Psychologie geselecteerd. Overeenkomstig
Croho gaat het om een deeltijdopleiding. Tijdens het bezoek is gesproken met de
verantwoordelijken voor de opleiding en met vertegenwoordigers van de
examencommissie. Ook is gesproken met de verantwoordelijken voor de uitvoering
van het toelatings- en vrijstellingsbeleid, alsmede de verantwoordelijke voor het
instellingsbrede onderwijsbeleid van de LOI. Daarnaast is een demonstratie gegeven
van de digitale registratiesystemen en de digitale leeromgeving. Er heeft een
terugkoppeling van de voorlopige bevindingen plaatsgevonden aan de voorzitter van
het instellingsbestuur en het management van de opleiding. Tijdens het bezoek
heeft LOI aangegeven graag aanvullende informatie te verstrekken over de
studielast van de opleiding alvorens het conceptrapport door de inspectie aan de
instelling zou worden toegezonden. op 11juni ontving de inspectie de informatie.
Deze is verwerkt in onderhavige rapportage.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is
voorgelegd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrapportage
heeft op 26 juni 2012 een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van het
instellingsbestuur. Op dat moment was ook de schriftelijke conceptreactie van LOI
beschikbaar. De informatie die tijdens het gesprek op 26 juni aan de orde kwam en
de definitieve schriftelijke reactie zijn in de rapportage verwerkt. De instelling is
schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop dat is gebeurd; daar waar de reactie
niet tot aanpassingen leidde is dat toegelicht, Het aangepaste rapport is vervolgens
in tweede concept voorgelegd voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden.
Daarna is de rapportage vastgesteld en heeft de instelling bericht ontvangen van de
wijze waarop de tweede reactie is verwerkt.
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2

2.1

BEVINDINGEN

Algemeen

De Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) werd opgericht in 1923. LOI Hogeschool biedt
vanaf 1996 door de Nederlandse overheid erkend hoger onderwijs aan. LOI
University biedt onderwijs aan op het gebied van management, HRM, theologie en
filosofie. Daarnaast verzorgt LOI erkend mbo-onderwijs, voortgezet onderwijs en
cursussen. In totaal zijn 30 hbo-bacheloropleidingen geaccrediteerd, alle in
deeltijdvorm, en één hbo masteropleiding. Ook is er een aanzienlijk aanbod aan
cursussen en deelprogramma's op hbo-niveau. Afgeronde hbo-deelprogramma's
kunnen ingebracht worden als vrijstelling voor de geaccrediteerde bacheloropleiding

LOI Hogeschool verzorgt voornamelijk afstandsonderwijs. Sinds kort biedt LOI ook
klassikale opleidingen aan.-De website geeft aan voor welke opleidingen dat geldt.
LOI richt zich nadrukkelijk op werkenden. De beroepspraktijk staat in het
Basismodel LOI-Onderwijs centraal, aldus de OER (pag. 9, 11). De meeste
opleidingen behandelen thema's en elk thema beslaat enkele modules en een
portfolio-opdracht. Qua vorm, structuur, didactisch model en reglementen vertonen
de bacheloropleidingen van LOI aanzienlijke overeenkomsten.

De opleiding Toegepaste Psychologie wordt naast de afstandslerenvariant sinds kort
eveneens in de klassikale variant aangeboden. Ook in geval van volledig
afstandsleren is sprake van enkele contactdagen: zes in het eerste studiejaar. Het
programma bestaat uit een propedeuse, een algemeen deel in de hoofdfase van 42
EC en een op één van de vier uitstroomvarianten toegesp¡tst deel van 138 EC.

Daarnaast worden negen deelprogramma's aangeboden. De inhoud daarvan is
identiek aan onderdelen van de geaccrediteerde opleiding, aldus het management.

Bij de begeleidingsvariant klassikaalstuderen staat in de OER (pag. 115) expliciet
vermeld dat deze in 4 jaar kan worden voltooid en ook op de website wordt dat bij
deze en andere bacheloropleidingen vermeld. De afstandsvariant werd afgelopen
jaren met een opleidingsduur van drie jaar gepresenteerd. Dat gold tot en met 2010
voor alle bacheloropleidingen van LOI. De LOl-brede opleidingengids 2012 verwijst
voor informatie over de opleidingsduur in alle gevallen naar een bijlage waaruit volgt
dat drie jaar de'aanbevolen studieduur'is (pag. 454). De student betaalt drie jaar
collegegeld en heeft vervolgens de mogelijkheid tot zes jaar te studeren, waarna
een herbeoordeling ten behoeve van herinschrijving plaatsvindt.

Het accreditatiepanel was in 2OO7 in eerste instantie kritisch over de opleiding,
onder andere over onderwerpen als de beroepspraktijkvorming, de studielast, de
psychologische inhoud van de propedeuse en het hbo-niveau van de propedeuse.
Het panel concentreerde zich in de onderbouwing van haar kritiek op de propedeuse,
en kwam bij een tweede bezoek tot een voldoende beoordeling op alle punten. De
NVAO meldt in het accreditatiebesluit van mei 2007 dat vraagtekens zijn geplaatst
door het panel'bij de beroepsactiviteiten en bij de marktbehoefte aan
afgestudeerden, de propedeuseopzet en plaatsing en zwaarte van vakken'. Bij de
formulering van het besluit zelf staat dat'[...] de LOI de opleiding als driejarig
programma aanbiedt. Dit zou mogelijk zijn vanwege de toepassing van de
zogenoemde efficiencyfactor en het concurrencyprìncipe. De NVAO acht het
voltooien van deze opleiding van 240 EC in deze periode voor slechts weinig
studenten haalbaar.'
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2.2

De opleiding is nu vijf jaar oud. Dat verklaart het geringe aantal afgestudeerden van
achttien in totaal tot op heden.

Aspecten beoordelingskader

onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzien van de relevante
afzonderlijke onderdelen van het beoordelingskader.

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
o I 0a) als aan het criterium voldaan is;
¡ D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
r N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
o I als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
¡ NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

5

1. TOÊLATING &
1.1 nformatie.I Het verstrebestuur kt oede informatie dover instelle het des ng nderwijs,

instroommdetngopleid svormen, eden deen rd n naa stuogelijkh toelatingsvoorwaa denten ne nstaaa ande
studenten 13 en 7.15 W

1. Algemeen

Situatie ten tijde van het onderzoek
De inspectie constateerde tekortkomingen in de wUze waarop LoI het opleidingsaanbod
presenteerde. Daardoor was voor studenten onvoldoende duidelijk of zij een bij LoI
geaccrediteerde opleiding volgden en dientengevolge of zij al dan niet een getuigschrift en
een graad in de zin van de wHW zouden ontvangen. Deze handelswijze was niet in
overeenstemming met artikel 7.15, eerste lid, van de WHW, Het betrof het volgende:
a. op de website en in de Lol-brede opleidingengids werd onvoldoende onderscheid

gemaakt tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde opleidingen.
b. Dat LOI'volled¡ge universitaire opleidingen'aan zou bieden was onjuist, Alleen de Master

of business administration is door de NVAO geaccrediteerd; het betreft hier echter geen
wetenschappelijk onderwijs.

c' Een aantal opleidingen werd op sommige pagina's van de website als hbo-bachelor
gepresenteerd zonder dat zij op dat moment geaccrediteerd waren (Lerarenopleiding
Nederlands, Lerarenopleiding Engels).

d. De website vermeldde enkele opleidingen (Technische Bedrijfskunde,
Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek) waarbij sprake is van een samenwerking met een
bekostigde hogeschool en LOI niet zelf de houdei is van de accreditaties, zonder dat dit
voldoende werd toegelicht.

e' Zeven andere opleidingen werden als zelfstandige hbo-bacheloropleiding gepresenteerd
terwijl het om uitstroomvarianten ging (voorbeeld: Credit Management).

Gerea I isee rd e ve rbeteri n g en
De inspectie heeft inmiddels kunnen vaststellen dat de gewenste verbeteringen zijn
doorgevoerd.

Wettelijk voorgeschreven documentatie opleiding Toegepaste psycholog¡e
De Onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Psychologie roept op enkele
onderdelen vragen op maar verstrekt informatie op nagenoeg alle aspecten die de wHW
voorschrijft, en is een duidelijk en leesbaar document. Naast de verwachte regels en
procedures zijn de eindkwalificaties, de inhoud van het curriculum en de toetsing en

goed beschreven. De OER moet wel verbeteren inzake enkele onderwerpenexaminering
zoals hierna

Informatie over on anbod in het algemeen

atsin

2. Toelating
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding en

D 11 van de Onderwijs- en examenregeling beschrijft op adequate wijze de
vooropleidingseisen en de mogelijkheid van een 21+toets. Over de toelating

en plaatsing is de procedurele informatie toereikend. Ten aanzien van deelprogramma's
en cursussen worden niet de wettelijke vooropleidingseisen gehanteerd, zo blijkt uit de

Hoofdstuk
wettelijke

besch de website. Ten aanzien vanvtn en dat niet ccred iteerd
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duidelijk? is, is dit ook niet verplicht. Toch schuilt hier een risico, Als voorbeeld kan dienen het
'HBO-deelprogramma Sociale psychologie klassikaal'. Dit wordt op de website
gepresenteerd als onderdeel van de HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie:
'Deze opleiding is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding
Toegepaste psychologie van LOI Hogeschool. Je behaalt 9 studiepunten (EC) en krijqt
bij doorstroming naar de bacheloropleiding vrijstelling voor het theoretische deel van de
module Sociale psychologie.'. Ten aanzien van de toelat¡ng wordtvermeld:'De opleiding
is bovendien geschikt voor iedereen die de HBO-bacheloropleiding Toegepaste
psychologie wil volgen, maar (nog) n¡et aan de vooropleidingseisen voldoet.'. In eerste
instantie lijkt het alsof op deze wijze de wettelijke toelatingseisen worden genegeerd,
Tijdens het bezoek heeft het management aangegeven dat bij daadwerkelijke
doorstroom naar de bacheloropleiding in alle gevallen alsnog de wettelijke
vooropleidingseisen worden gecontroleerd. Deze procedure is echter niet beschreven in
de wettelijk voorgeschreven documentatie, Ook is daarin niet gedocumenteerd dat de
student die deelprogramma's in wil brengen in het bachelorprogramma alsnog de bij de
betreffende vakken behorende praktijkopdrachten moet uitvoeren.
Het management heeft aangegeven dat ten aanzien van het cursorisch aanbod de

aantallen EC's zullen worden derd
In het curriculum is een belangrijke rol weggelegd voor praktijkopd ie alleen in
een relevante werkomgeving kunnen worden gerealiseerd. De OER stelt op pag. 119 dat
de belangrijke rol van de werkplek tot uitdrukking komt in de viertrap: integrale
opdracht propedeuse (10 EC); praktijkopdrachten in de hoofdfase (totaal 53 EC of 54
EC, afhankelijk van de gekozen variant), integrale opdracht hoofdfase (30 EC) en de
afstudeeropdracht (20 EC). Totaal gaat het om 113 EC of 114 EC (afhankelijk van de
gekozen variant) waarin de beroepspraktijk een rol speelt. In de OER wordt bij de
betreffende programmaonderdelen steeds vermeld of opdrachten op een relevante plek
moeten worden uitgevoerd en welk aantal EC daaraan verbonden is, De informatie over
de eisen waaraan de werkplek moet voldoen is in de OER opgenomen.

Het NQA-rapport uit 2007 en de OER (althans op sommige plaatsen) geeft aan dat van
een relevante werkplek pas in de hoofdfase sprake hoeft te zún. De OER gaat voor het
overige uit van de veronderstelling dat de student gedurende de gehele opleiding een
relevante baan heeft (pagina's 11,80,93 en 115 bijvoorbeeld). De OER meldt op
pagina B0 en 119 echter ook dat de integrale praktijkopdracht in de propedeuse op een
relevante werkplek moet plaatsvinden. De OER spreekt zichzelf dus tegen wat betreft de
werkplek-eis.

Het is niet duidelijk wat nu prec¡es de regels zijn ten aanzien van de verschillende
beroepspraktijkvormingsonderdelen en de wijze waarop deze worden ingevuld. Op
pagina 119 van de OER wordt vermefd i'Er moeten in de hoofdfase voldoende
praktijkuren op een relevante werkplek kunnen worden gedraa¡d om de vereiste
werkervaring op te doen. En tot slot is een relevante werkplek vere¡st voor het voltoo¡en
van de afstudeeropdracht. De student d¡ent daartoe in de hoofdfase 1680 uur stage te
Iopen of te werken op een relevante werkplek', Deze passage impliceert dat de werkplek
niet doorslaggevend is om de opleiding te kunnen volgen; er is immers sprake van een
stage. Uit de OER wordt niet duidelijk wat de prec¡eze rol is van de (vervangende)
stage, of daarvoor speciale toestemm¡ng vereist ¡s en wie deze verleent, welke eisen
aan de stageplaats worden gesteld en hoe dit beoordeeld wordt. Normaliter is een stage
een programmaonderdeel op basis waarvan een zeker aantal EC wordt toegekend. In
het geval van de opleiding Toegepaste Psychologie is niet duidelijk of de betreffende
1680 uren (= 60 EC) in de vorm van 60 EC als studiepunten worden toegekend en hoe
zich dit verhoudt tot het reguliere programma op basis van opdrachten en een reguliere
werkplek.
Opmerkelijk is dat in de OER bij de betreffende programmabeschrijving is opgenomen
dat als ingangseis voor de integrale eindopdracht in de hoofdfase van 30 EC alleen de
propedeuse geldt. Niet duidelijk is hoe studenten die net het eerste jaar hebben
afgerond deze eindopdracht voor de hoofdfase met succes kunnen uitvoeren c,q. hoe zij
in die fase in hun opleiding reeds de vereiste diepgang en het vereiste niveau kunnen
behalen.

Al met al roept de rol van de werkplek vragen op waarop de documentatie - zeker
ezien de aanzien ke omva van de totale kvorm scom n

3. Beroeps-
praktijk-
vorming

Is duidelijk welke
eisen worden
gesteld, welke
functie de
werkkring vervult
in de opleiding en
hoe dat
beoordeeld
wordt?

D
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of onvoldoende antwoord
4. Studielast
Is de informatie
over de
opleidingsduur en
de studielast
adequaat?

N 0 werd voor de opleidingsduur net als bij alle overige
bacheloropleid¡ngen van LoI uitgegaan van drie jaar. De oER en de website spreken
inmiddels van vier jaar. Uit de opleidingengids wordt echter duidelijk dat de reguliere
('aanbevolen') opleidingsduur drie jaar ¡s (pag. 455). Dat blijkt ook uit het feit dat
studenten slechts drie jaar collegegeld hoeven te betalen, In de opleidingengids is
overigens ook sprake van een opleidingsduur van 'drie à zes jaar', De informatie ¡s wat
dat betreft niet eenduidig: niet duidelijk is welke doelgroep tegen welk tempo een
bepaalde studieduur mag verwachten. Tijdens het bezoek is gebleken dat afgelopen
jaren geen aanzienlijke wijzigingen in het programma of de studielast hebben
plaatsgevonden, De aanpassing van de informatie op de website is wat dat betreft geen
gevolg van veranderingen in het programma,

De opleiding wordt in deeltijd aangeboden, aan studenten die veelal een (al dan niet
volledige) baan hebben, Dat roept de vraag op hoe studenten naast hun werkkring in
zo'n korte tijd (drie of vier jaar) een volledige hbo-bacheloropleiding kunnen realiseren.

De WHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit van een studielast van 240 EC van elk
28 studie-uren, verdeeld over vier jaren van zestig Ec, Dit staat gelUk aan 16g0 uren
studie per jaar. In de oER wordt vermeld dat de wekelijkse studielast zo'n 15 à 20 uur
is. Ruim gerekend, namelijk met 3 à 4 jaar van elk 48 studieweken leidt dat tot een
gemiddelde werkelijke studielast van 90 à 120 Ec terwijl op grond van de wHW 240 Ec
mag worden verwacht.

In de oER (pag, 115) worden factoren genoemd die tot reductie van de stud¡elast
kunnen leiden. Genoemd worden: het concurrencyprincipe (samenloop met relevante
werkkring), de efficiencyfactor (bij afstandsleren geen reistijd, geen vakantiestop, etc,)
en het feit dat al gerealiseerde, eigen beroepsproducten in kunnen worden gebracht.
De wijze waarop en de mate waarin de samenloop van onderwijs en werkkring de
efficiency vergroot is uit de documentatie niet op te maken. Wat de efficiencyfactor voor
afstandsonderwijs betreft: enerzijds is aannemelijk dat (sommige) studenten effectiever
studeren zonder college te volgen. Anderzijds zal dat niet voor alle studenten gelden, en
ook niet voor alle programmaonderdelen, Technisch lastige vakken zullen op basis van
zelfstudie veelal juist meer tijd kosten dan met ondersteuning van colleges, In de oER
staat overigens ook vermeld dat de klassikale variant, die meer colleges kent, al met al
niet leidt tot een hogere studielast. Daarbij is de vraag relevant naar de mate waarin
meer ervaren studenten sneller kunnen studeren. Het verschil in studielast is nu wel erg
groot, en het concurrencyprincipe en de efficiencyfactor worden op alle studenten
toegepast, zonder onderscheid naar (groepen) studenten met bepaalde eigenschappen
of kenmerken,

Tot en met 201

5. Vr¡jstell¡n-
gen

Is de informatie
over vrijstellings-
mogelijkheden
duidelijk?

, 11 van de OER bevat adequate informatie over het vrijstellingenbeleidHoofdstuk

1..2 Uitvoering
1. Toelating /
intake
Leeft de instelling
de betreffende
voorschriften na?

I zUn geen afwijkingen van de regels geconstateerdTijdens het onderzoek
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2. Beroeps-
prakt¡jk-
vorming
Wordt op
adequate w¡jze
vastgesteld of de
werkkring /
werkervaring
relevant is?

N In de OER wordt op pag,4I en 120 over de (beoordeling van) de werkplek het volgende
vermeld.
a. Eisen aan de werkplek zijn: vaardigheden op het gebied van diagnostiek en

begeleiding op kunnen doen, en onder begeleiding van een NIP-psycholoog en/of
NVO-pedagoog werken.

b. Er dient een getekend formulier aanmelding werkplek te zijn en/of een getekende
praktijkovereen komst.

c. Er worden evaluatiegesprekken met de begeleider op de werkplek gehouden, dit
wordt in het portfolio gedocumenteerd,

d. De vakdocent belt met de werkgever om vooraf de praktijkperiode te bespreken;
dit wordt gedocumenteerd,

e. Er vindt een bezoek aan de werkplek plaats; dit wordt gedocumenteerd.
Tot op heden zijn in de studentdossiers bovenbedoelde beoordelingen niet aan te
treffen. Vooral gelet op het belang dat de opleiding hecht aan de werkomgeving en de
aanzienlijke rol daarvan in het programma van 113 EC of 114 EC (afhankelijk van de
variant) is dat een gemis, In de verdere uitwerking dient aandacht te worden
geschonken aan de individuele werkplek van de student (functie, taken,
verantwoordelijkheden), zelfstandige oordeelsvorming daarover door LOI en de relatie
tussen de opdrachten (die voor alle studenten vooralsnog hetzelfde zijn) en de
werkomgeving die voor iedereen verschillend is. Dat roept de vraag op of elke student
alle praktijkopdrachten zal kunnen realiseren. Of en in welke mate dat laatste het geval
is, is in de huidige situatie met name voor studenten die geen relevante werkplek
hebben en voor studenten die in het geheel geen werkplek hebben (en stage moeten
lopen) onvoldoende duideliik,

3. Studielast
Is er informatie
over de werkelijke
studielast en is
deze in
overeenstemming
met de
genormeerde
studielast?

N Vier bronnen van informatie wijzen in de richting van een programma waarvan de
studielast aanzienlijk geringer is dan verwacht mag worden op grond van artikel 7.4
eerste lid en art¡kel 7.4b eerste lid van de WHW.

1. Informat¡e in de OER
Zoals hiervoor is toegelicht gaat de onderwijs- en examenregeling uit van een studielast
van 15 à 20 uur per week, hetgeen in combinatie met de geprogrammeerde
opleidingsduur leidt tot een studielast van maximaal 50 procent van de 240 EC die op
grond van de WHW mag worden verwacht.

2. Gemiddelde afstudeerduur
LOI-breed studeerde tussen 2007-2010 25 procent van alle afstudeerders binnen 3 jaar
af en 45 procent binnen 4 jaar, Dat is snel in vergelijking met landelijke gegevens,
Uit het overzicht dat de inspectie tijdens het bezoek ontving blijkt dat de 18
afgestudeerden van de opleiding Toegepaste Psychologie afgelopen jaren in totaal 461
EC aan vrijstellingen ontvingen. Dat betekent dat zij nog 3859 EC van de (18 x 2a0 =)
4320EC dienden te realiseren. Gemiddeld studeerden deze 1B studenten in 3,5 jaar af
en zij realiseerden ruim 61 EC per jaar naasteen veelal volledige baan, hetgeen erg
veel is voor een deeltijdopleiding. In de schriftelijke reactie merkt de instelling op dat
alle tot op heden afgestudeerden van de opleiding ervaren en snelle studenten waren,
Niet duidelUk is in welke zin dat zo ¡s en hoe dit is vastgesteld.

3. Studienorm voor theorie-onderdelen
De inspectie is tijdens het bezoek voor enkele programmaonderdelen de genormeerde
stud¡elast nagegaan. Het betrof de vakken Arbeids- en organisatiepsycholog¡e van 20
EC en Onderwijspsychologie van 17 EC. Ten aanzien van het eerste vak heeft de
instelling aangegeven dat het deel uitmaakt van een minor die door een beperkt deel
van de studenten wordt gevolgd. Beide programmaonderdelen bestaan uit een
theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De theoriegedeelten zijn respectievelijk 13 en
11 EC in omvang, samen dus 24 EC, Hiervoor dienen de studenten respectievelijk 430
en 300 pagina's literatuur te bestuderen (Nederlandse tekst). LOI hanteert daarvoor als
norm B à 10 pagina's per uur (zie pagina 115 van de OER). Voor beide vakken samen
komt de totale studielast bij een norm van 9 pagina's per uur echter op 91 uur, ofwel 3

EC.

Uit de na het eerste bezoek aanvullend toegezonden informatie (in het bijzonder bijlage
1 van de notitie dat naast het lezen van de literatuur niet het verwerken
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daarvan in de studielastnorm van B 10 pagina's per uur is meegerekend. Daarnaast
rekent de opleiding studieactiviteiten toe die niet in de oER zijn beschreven en/of
facultatief zUn: voor de voorgeschreven opdrachten wordt namelijk apart respect¡evelijk
7 en 6 EC toegekend, bovenop de 13 en 11 EC voor de theoriecomponent waarop onze
analyse zich richt. Rekenen we met een aanzienlijk zwaardere studielast voor de twee
theorieonderdelen in verband met het apart oefenen van de stof en het voorbereiden
van het tentamen dan blijft het verschil groot. Gaan we uit van twee à drie maal de
zojuist berekende studielast dan komt het totaal op 6 à 9 Ec (2 à 3 maal 3). ook in een
ruime interpretatie staat tegenover 15 à 18 van de24 EC dus geen reële studie-
inspanning.
De instelling hecht er aan te melden dat deze analyse niet op het gehele programma
van toepassing mag worden verklaard,

4. Werkelijke studietijd per week
uit het studenttevredenheidsonderzoek roegepaste psychologie uit 2011 (met gegevens
van zo'n 100 respondenten) blijkt dat 36 procent van de studenten 5 à g uur per week
aan de opleiding besteedt en eveneens 36 procent 9 à 16 uur per week (13 procent
besteedt minder dan 4 uur; 13 procent besteedt 17 à 24 uur en 2 procent tussen de 25
en 34 uur), Gemiddeld besteden de 100 studenten dus 11,3 uur per week aan hun
opleiding. Ter vergelijking: van de 18 afgestudeerden die gemiddeld ruim 60 EC per
jaar realiseerden mag men verwachten dat ze ongeveer 40 uur per week aan hun studie
besteedden. Geen van de respondenten in het studenttevredenheidsonderzoek geeft
echter aan meer dan 32 uur aan de studie te besteden, en slechts 2 procent geeft aan
meer dan 25 uur aan de studie te besteden, Zo beschouwd komt de werkelijke
studielast op zo'n B0 EC in totaal voor de gehele opleiding (4 jaar van 48 weken van
11,3 uur),

De LOI is recent gestart met evaluaties op moduleniveau, ofwel het.permanente
onderzoek naar studielast hbo Toegepaste psychologie'. De resultaten kunnen vanwege
het kleine aantal respondenten nog slechts als indicatie worden gezien, zo geeft de
instelling aan. Aan studenten wordt gevraagd of zij meer, evenveel of minder tijd dan
de genormeerde studielast aan betreffende modules hebben besteed, De eerste
resultaten wijzen uit dat 28 procent van de studenten (veel) meer dan de genormeerde
tijd aan de betreffende modulen besteedde; 40 procent evenveel en 32 procent (veel)
minder.

Aanvullende informatie na het inspectiebezoek op 4 iuni 2Ol2
Tijdens het bezoek heeft LOI aangegeven graag aanvullende informatie te verstrekken
over de studielast van de opleiding alvorens het conceptrapport door de inspectie zou
worden toegezonden. Op 11juni ontving de inspectie deze informatie. Hierin benadrukt
LoI dat kwaliteit boven kwantiteit gaat: learning outcomes zijn belangrijker dan uren
studielast. Deze opvatting onderschrijft de inspectie. Dit neemt echter niet weg dat de
WHW voorschrijft dat een opleiding qemiddeld 240 EC aan studielast met zich
meebrengt en dat de instelling op grond van artikel 7,14 geacht wordt de studielast
regelmatig te evalueren. Als de studielast geringer is dan verwacht mag worden op
grond van de WHW kan dat een indicatie zijn dat de eindkwalificaties niet over de volle
breedte worden gerealiseerd.

onderstaand wordt kort ingegaan op de belangrijkste aspecten van de aanvullende
informatie die de inspectie ontving.

LoI constateert zelf een negatieve afwijking van 3 EC op het door LoI toegekende
aantal EC op de onderzochte programmaonderdelen (zie hierboven ad 2). De inspectie
merkt hierbij op dat LoI dit constateert op basis van een nadere uitwerking van de
studielastnormen en niet op basis van gegevens over de werkelijk (door studenten
gerealiseerde) studielast.
ïen aanzien van de studentenevaluaties wordt opgemerkt dat in de berekening van de
11,3 studie-uren gemiddeld per week alle hbo-bachelorstudenten van LoI Hogeschool
zouden zijn meegenomen. De betreffende evaluatiegegevens melden echter expliciet
dat het studenten Toegepaste Psychologie betreft,
LoI hanteert in de aanvullende toelichting op de evaluat¡egegevens dat studenten

rende 4 52 weken r studeren. De acht 48 actieve weken
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jaar meer realistisch. Een programma dat gedurende vier jaar uitgaat van 52
studieweken per jaar zou tot studeerbaarheidsproblemen leiden.
In de aanvullende informatie wordt gesteld dat de student in de hoofdfase 50 procent
besteedt aan contacturen en 50 procent aan zelfstudie, Het grootste deel van de
studenten volgt de afstandslerenvariant en dat betekent tot op heden dat alleen in de
propedeutische fase 6 dagen college wordt gevolgd, waarvan 1 dag uit toetsing bestaat,
Daarnaast is sprake van afstandscontact (digitaal contact) met docenten, Volgens de
aanvullende informatie zou de gemiddelde student in de hoofdfase per jaar 840
contacturen hebben (namelijk 50 procent van 1680 uur, ofwel 840 uur (30 EC)), Dat
komt neer op zo'n 17,5 uur per week naast de zelfstudie-uren en de werkuren. Dit forse
aantal contacturen is niet met documenten gestaafd en lijkt niet overeenkomstig de
werkelijkheid. Ook is het niet in overeenstemming met de bijlage waarin voor de twee
nader geanalyseerde programmaonderdelen (zie hiervoor) de studielast is uitgesplitst:
op een totaal van zo'n 950 uur is daar sprake van zo'n 12 contacturen met een docent,
Van 17,5 contacturen per week kan dus alleen sprake zijn als het overgrote deel wordt
gevormd door het aantal stage-uren c.q. het aantal op de werkplek gewerkte uren. Dat
zou echter betekenen dat de totale stage bijna 90 EC beslaat. Dat is echter niet in
overeenstemming met de informatie in OER en studiegids, Voor de overige studenten
(die wel een relevante baan hebben) zou het betekenen dat ongeveer de helft van de
reguliere werkweek onder begele¡ding van een stagementor plaatsvindt, althans
overeenkomstig de definitie die in bijlage 1 van de aanvullend toegezonden informatie is
opgenomen,

Samenvattend
Op grond van het vorenstaande constateert de inspectie dat de daadwerkelijke
studielast n¡et overeen komt met de geplande studielast en dat de instelling hiervoor
geen goede verklaring heeft. Deze situatie is niet in overeenstemming met arlikel 7.4,
eerste lid, en art. 7.4b, eerste lid van de WHW, Verder stelt de inspectie vast dat de
instelling weliswaar gestart is met een evaluat¡e van de studiebelasting als bedoeld in
artikel 7.14 WHW, maar dat deze noq onvoldraqen is.

4. Vrijstellingen D Er zijn geen afwukingen van de regels geconstateerd, behoudens het feit dat studenten
soms op basis van werkervaring vrijstellingen krijgen terwijl de wettelijke documentatie
deze mogelijkheid niet kent, In drie van de beoordeelde dossiers was dit het geval. De
onderbouwing ontbrak daarbij,
Uit de standaardbrief voor vrijstellingen bl¡jkt dat studenten pas bij de aanvraag van het
bachelorgetuigschrift de bewijzen voor de vrijstellingen op basis van eerder behaalde
diploma's dienen aan te leveren, Dit bergt het risico in zich dat studenten in een zeer
laat stadium voor verrassingen zouden kunnen komen te staan. Na het bezoek op 4 juni
is toegelicht dat het niet zo is dat studenten pas bij de aanvraag van het
bachelorgetuigschrift de bewijzen voor de vrijstellingen op basis van eerder behaalde
diploma's dienen aan te leveren, Een vrijstelling wordt bij aanvang van de opleiding
geregistreerd op basis van bewijsmateriaal zoals diploma's. Dit bewijsmateriaal wordt
dus wel voor registratie van de vrijstelling door LOI gecontroleerd, aldus het
management, Ten tijde van de getuigschriftuitreiking wordt een extra controle
uitgevoerd op de bevestigingsbrieven van de verleende vrijstellingen.
Tijdens het bezoek op 4 juni 2012 heeft het management de relevante ontwikkelingen
op dit gebied gepresenteerd. Eén daarvan betreft een strakkere toelatings- en
vrijstellingsregeling, waarbij een uniforme werkwijze is ontwikkeld voor de beoordeling,
verantwoording, controle en archivering van zowel toelatings- als vrijstellingsverzoeken.
Zodoende zijn onderbouwde vrijstellingsbesl¡ssingen wél onderdeel van recente
studentendossiers en niet van de onderzochte dossiers van studenten die vanaf 2007
qestart ziin.

Z. ONDERWI¡S
2.t Informat¡e. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het onderwijs

(7,13,7,L5), Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een OER vast met
duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). De informatie is zodanig dat de student zich
een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en
ooleidinosmooeli'ikheden kan veroeliiken 17,15).

1. Eindtermen
Is de informatie
over de

t De eindtermen zijn in hoofdstuk 5 van de OER degelijk uitgewerkt ¡n relatie tot het
beroepsprofiel en het opleidingsprofiel, en wel in termen van competent¡es.
gedraqsvoorbeelden, functionele qebieden, taakqebieden, en relaties daartussen,
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eind kwalificaties
duidelijk?
2. Curriculum
Is de informatie
over de inhoud
van de opleiding
is duidelUk?

J Voor het curriculum geldt heÞelfde als voor de eindkwalificaties.

3. Varianten
Zijn de
opleid ingsvormen
en -varianten
duidelijk?

J Vanuit de WHW gezien is er alleen sprake van een deeltijdvariant. Behoudens eerder
gemaakte kanttekeningen is deze adequaat beschreven, Zoals gesteld kan de student
kiezen uit een variant met of zonder aanvullende onderwijsbijeenkomsten, De opleiding
heeft geen separate (verkorte) route voor vwo-ers. De ervaring leert dat het ook vwo-
ers het beste (nagenoeg) alle programmaonderdelen kunnen volgen, aldus het
management.

4. Propedeuse
Is er een
propedeutische
fase van 60 EC?

J De opleiding heeft een propedeutische fase van 60 EC,

2.2 Uitvoering.
1. Algemeen
Wordt het
onderwijs
verzorgd
overeenkomstig
de voorschriften?

? Iijdens het dossieronderzoek zijn geen afwijkingen aangetroffen. Daar past wel de
kanttekening bij dat alle dossierstukken met werkstukken en producten van studenten
van meer dan 1 jaar oud op grond van de voormalige ¡nterne afspraken geen deel
uitmaken van het archief en dus niet konden worden beoordeeld. Dat geldt ook voor de
werkstukken en producten die op (of met behulp van) de werkplek tot stand komen.

3. TENTAMINERII{G & EXAMINERING
3.1 Informatie. Het instellingsbestu ur verschaft voor elke opleiding goede informat¡e over de inhoud van de

tentamens en de examens (7.13),
Bevat de OER
adequate
informatie over de
tentam¡nering en
de examinering?

J De OER bevat adequate informatie over de tentamenonderdelen per
prog rammaonderdeel.

3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per
opleidingen een examencommissie in (7.L2),

of groep

Is er een
functionerende
examencommissie
en is deze
conform de WHW
samenqesteld?

¡ Tot 1 mei 2012 was sprake van n centrale examencommissie voor alle hbo- en mbo-
opleidingen van LOI. Momenteel zijn tien examencommissies op domeinniveau in
voorbereiding, Deze bestaan uit docenten/begeleiders die niet in dienst zijn van LOI,
maar wel u¡tvoering geven aan het onderwijs, In de examencomm¡ssies hebben geen
personen zitting die (mede) verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid van de
instel

3.3 Taken examencommissie. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.I2).
Borgt de
examencommissie
de kwaliteit van
de examens en
tentamens en het
eindniveau van
afgestudeerden?

N Elke examencommissie krijgt taken op het gebied van zowel mbo- al hbo-onderwijs en
tevens in voorkomende gevallen deelprogramma's en cursussen. Van deze tien
examencommissies zijn er momenteel twee die in de nieuwe ontwikkelingen voorop
lopen. Eén daarvan is de examencommissie waar de opleid¡ng Toegepaste psychologie
onder valt. Deze commissie is volop bezig met het formuleren van haar takenpakket en
het uitwerken van haar werkwijze en zal daar nog enige tijd voor nodig hebben,
De voormalige centrale examencommissie nam geen besluiten over individuele
(aañ)vragen van studenten en kon als gevolg van de breedte van haar werkterrein in
onvoldoende mate de wettelijke taken ten aanzien van alle afzonderlijke opleidingen
uitvoeren,
Ook in de toekomst zullen bijvoorbeeld vrijstellingsbeslissingen formeel onder
verantwoordelijkheid van de centrale examencommissie plaatsvinden, maar in de
prakt¡jk worden uitbesteed aan een centrale toetsings- c.q. toelatings- en
vrustellingscommiss¡e. Dit roept de vraag op waarom deze concrete en op afzonderlijke
opleidingen betrekking hebbende beslissingen niet eveneens lager in de organisatie van
de interne kwaliteitszorg worden belegd,
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geTntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren
eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te
onderzoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het
uitsluiten van) risico's. Aan de gekozen aanpak is inherent dat aan onderwerpen die
geen vragen opriepen geen of minder aandacht is besteed. Om die reden blijven de
conclusies beperkt tot de geconstateerde tekortkomingen. Onderstaand wordt eerst
het antwoord op de onderzoeksvraag gegeven. Daarna wordt dit toegelicht.

Antwoord op de onderzoeksvraag
De opleiding Toegepaste Psychologie voldoet op diverse punten niet aan de WHW
waardoor onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de volle
breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd. De studielast is aanzienlijk
geringer dan verwacht mag worden op grond van de WHW. Gegevens over de
studieduur van afgestudeerden, evaluaties onder studenten (voor zover
beschikbaar) en normen voor de studielast van ondeaochte programmaonderdelen
ondersteunen deze bevinding. Tijdens het bezoek is gebleken dat de LOl-brede
centrale examencommissie haar wettelijke verantwoordelijkheden, onder andere op
het gebied van het verlenen van vrijstellingen, de afgelopen jaren niet volledig
vervulde. Daarvoor stond de commissie te ver af van de dertig bacheloropleidingen
die onder haar verantwoordelijkheid vielen. De domeinbrede examencommissie die
sinds 1 mei 2012 wordt ingericht zal nog enige tijd nodig hebben om volledig
operationeel te zijn in de zin van de per september 2010 aangescherpte WHW. De
wettelijk voorgeschreven documentatie van de opleiding is op enkele onderdelen na
volledig en goed toegankelijk.

Toelichting

1. Studieduur en studielast
Gegevens over de studieduur van afgestudeerden, evaluaties onder studenten (voor
zover beschikbaar) en normen voor de studielast van enkele onderzochte
programmaonderdelen wijzen in de richting van een te licht programma. De
studielast is aanzienlijk geringer dan verwacht. De studielast telt op grond van
verschillende bronnen op tot 80 à 120 EC terwijl op grond van de WHW (artikel 7.4,
lid 1 en artikel 7.4b,lid L) 240 EC wordt verwacht. De aanvullende informatie die de
inspectie op 11juni 20L2van de LOI ontving leidt niet tot een ander oordeel. De
informatie bevat een nadere uitwerking van de studielastnormen die niet is
gebaseerd op gegevens over de werkelijk gerealiseerde studielast. Daar komt bij dat
deze informat¡e uitgaat van een niet nader onderbouwd aantal contacturen en
bovendien niet in overeenstemming is met andere gegevens in de OER en de
studiegids.

De inspectie constateert op grond van het voorgaande dat de werkelijke studielast
niet overeen komt met de geplande studielast en dat de instelling hiervoor geen
goede verklaring heeft. Deze situatie is niet in overeenstemming met artikel 7.4,
eerste lid, en art. 7.4b, eerste lid van de WHW. Verder stelt de inspectie vast dat de
instelling weliswaar gestart is met een evaluatie van de studiebelasting als bedoeld
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in artikel 7,t4w1w, maar dat deze nog onvoldragen is en dat het verschil tussen
de werkelijke en de verwachte studiebelasting hieruit niet kan worden verklaard.

2. Wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding
LoI heeft een transparante onderwijs- en examenregeling die nagenoeg alle
informatie bevat die op grond van de wHW mogen worden verwacht en
overzichtelijk is.

Verbetering kan plaatsvinden ten aanzien van de rol van de werkomgeving in het
onderwijs en de beoordeling van de werk- c.q. stageplek. De inspecUe constateert
dat in de beschrijving van het curriculum een belangrijke rol is weggelegd voor het
opdoen van relevante werkervaring en het verrichten van praktijkopdrachten binnen
een relevante werkomgeving. op grond van artikel 7.27 van de wHW mag ten
aanzien van de uitwerking hiervan meer duidelijkheid worden verwacht. De OER is
niet duidelijk over de wijze waarop wordt beoordeeld of de werkplek van de
individuele student toereikend is voor het met goed gevolg uitvoeren van de
praktijkopdrachten. Ook wordt uit de OER niet duidelijk wat de precieze rol is van de
vervangende stage, onder welke voorwaarden daarvan sprake kan zijn, of daarvoor
speciale toestemming vereist is en wie deze verleent, welke eisen aan de
stageplaats worden gesteld en hoe dit beoordeeld wordt. De instelling handelt op dit
punt niet in overeenstemming met artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder d, van
de wHW. Vooral gelet op het belang van de beroepspraktijkvorming in het geheel
van de opleiding is dat een gemis.

verder constateert de inspectie dat de oER niet duidelijk ís over de wijze waarop
eerder behaalde deelprogramma's in de bacheloropleiding kunnen worden
ingebracht. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 7.13, tweede lid, aanhef en
onder r, van de WHW.

3. Examencommissie
Tijdens het bezoek is gebleken dat de LOl-brede centrale examencommissie haar
wettelijke verantwoordelijkheden afgelopen jaren niet volledig vervulde. De
examencommissie heeft hier naar het zich laat aanzien niet de kwaliteit van de
tentamens geborgd, terwijl zij die taak wel heeft op grond van artikel 7.tzb, eerste
lid, aanhef en onder a, WHW. Daarvoor stond de centrale commissie te ver af van de
dertig afzonderlijke bacheloropleidingen. De tien domeinbrede examencommissies
die sinds 1 mei 2012 worden ingerícht zullen nog enige tijd nodig hebben om
volledig aan de wHW te voldoen. Gelet op de bevindingen ten aanzien van de
studielast van de opleiding zowel tijdens de accreditatie in 2a07 als tijdens het
inspectiebezoek in 2012 had van de examencommissie meer aandacht mogen
worden verwacht voor dit vraagstuk.

4. Informatie over het instellingsbrede opleidingsaanbod
De inspectie constateerde tekortkomingen in de wijze waarop LOI het
opleidingsaanbod presenteert. Inmiddels is vastgesteld dat toereikende
verbeteringen zijn doorgevoerd.
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4 VERVOLGTOEZICHT

De inspectie verzoekt de instelling de geconstateerde tekortkomingen te herstellen
en na te gaan of deze zich ook bij andere geaccrediteerde opleidingen voordoen.

Het College van Bestuur wordt verzocht uiterlijk per I december 2O13 een
rapportage aan de Inspectie van het Onderwijs toe te zenden met informatie over
het gevoerde beleid en de qerealiseerde (en de eventueel nog te realiseren)
verbeteringen. De inspectie neemt het initiatief om in de tussenliggende periode met
het bevoegd gezag over de voortgang te spreken.

Omdat mogelijk niet alle verbeteringen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd
is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van uit dat
verbeteringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad eerder in gang
worden gezet. In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde verbeteringen
centraal. De inspectie vraagt daarom niet om toezending van een verbeterplan.
Vanzelfsprekend staat het de instelling desondanks vrij een verbeterplan aan de
inspectie toe te zenden. Er zal echter geen separate beoordeling of terugkoppeling
plaatsvinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden
voorgelegd.

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominqen apart aan te
geven:

1. welke concrete maatregelen zijn getroffen,
2. welke actoren/verantwoordelijken betrokken zijn of waren,
3. wat de concrete resultaten zijn van het verbeterbeleid,
4. wanneer de verbeteringen gerealiseerd zijn.

Op grond van deze informatie worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure
Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het onderzoek wordt gesloten of dat een
verificatie-onderzoek op locatie plaatsvindt.

De inspectie informeert de NVAO o\¡er de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvullende activiteiten van de NVAO.

3478862 (Ver)korte opleidingen ¡n het hoger onderwijs, rapportage LOI t4



BIJLAGE I¡ BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle
onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld. uitgangspunt is hoofdituk 7 van de wHW.
Niet alle geldende wetsartikelen zijn verwerkt: er is een selectie gemaakt van de meest
relevante bepalingen.l Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:r J fia) als aan het criterium voldaan is;o þ (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;o l\ (nee) als aan het criter¡um niet voldaan is;o I als het criterium bij gebrek aan informatie n¡et kon worden beoordeeld;¡ NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

I In de bestuurlijke afspraken tussen NRTo en ocw is als uitgangspunt opgenomen dat ook pr¡vaat
gefinancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de wHW) viei¡arige progr'ait'ra', kennen met een omvãngvan 60 Ec per jaar' Daarnaast.zjjn verkorting¡ versnelling en maatwerkollossingen mogelijk m¡ts ¿¡ipasi ¡jjde.deelnemer(s) en op deugdelúke wijze *ordt vormgegËven. In het bijzbnder üoor. u*o,urc is het vanbelang uitdagende leerroutes in te richten in de vornivãn driejarige uaänetoropteìãingen. needs in augustus2009 is met ocw en de NVAO overeengekomen dat verkorte inteñs¡eve prog.år.u'õuun 240 EC mogelijkzÚn op voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed is beargumenteerd datãr een zorgvuldige selectieplaatsvindt, het programma studeerbaar is, de Joorzieningen en de beschikbaarheid van het personeel
adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt.
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b, de minimale studielast van dat deel van de opleiding.
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst tussen instelling, student en bedrUf/organisatie. Deze regelt de rechten en
verplichtingen van partijen en bevat ten minste informatie over (7.7):
a, de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de

beroepsuitoefening,
b. de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te

realiseren,
d. de beoordeling daarvan,
e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden

ontbonden.
1.4 Vooropleiding. Studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding voldoen aan

de vooropleidingseisen (7,24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidinqseisen (7,25) en de aanvullende eisen (7.26 en 7,26a).

1.5 Toelatingsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de
opleiding een toelatinqsonderzoek (7 .29),

Doel van het toelatingsonderzoek is vaststellen of de aankomende student geschikt is voor
het betreffende onderwijs en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het
onderwijs te kunnen volgen. Het instellingsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing
adviseren door een door haar ingestelde comm¡ssie (7,29), De eisen die bij het
toelatingsonderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenreqelinq (7.29).

2. ONDERWI'S
2,t Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwijs (7 .L3, 7 .t5).
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7,13). In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderw¡js, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7.13) ;

a, de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende

onderwijseenheden,
c. de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student z¡ch

bij beeindiging van de opleiding moet hebben verworven,
e. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
f. de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,
g, de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde

tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger
onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen
van een of meer tentamens.

2.2 Opleiding. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van opleidingen: een
opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis
en vaardigheden, met een nader onderbouwde studielast die in overeenstemming is
met de wetteliike eisen (7.3).

De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenhe¡d wordt uitgedrukt in studiepunten.
De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten (EC). Zestig studiepunten is
gelijk aan 1680 uren studie (7.4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC.
De studielast van een MA-opleidinq in het HBO is 60 EC (7.4b).
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast én de
externe normen voor de studievoortqanq (7.4).

De studielastnormen zijn geëxpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding
studeerbaar is, Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt
verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit niet ten koste gaat van de
studeerbaarheid van het proqramma,
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2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie
oriëntatie, selectie en verwijzing van de student (7,8),

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de
onderwijs- en examenregeling anders is bepaald. De studielast van de propedeuse is 60 EC.
De propedeuse is gericht op het verkrijgen
verwijzinq en selectie aan het eind van de

van inzicht in de inhoud van de opleiding en op
propedeutische fase (7.8).

2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de
procedures die binnen de instelling gelden en overeenkomstig de wettelijke
voorschriften,

3. TENTAMINËRING, EXAMINERING
3.1 rnformatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie

over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13).
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.13)
a, aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd

kunnen worden,
b' de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat

de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens,
c, waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens,
d. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd,
e. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de gelegenheid

worden gesteld tentamens af te leggen,
f. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
9. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde

werk en kennis kan nemen van vragen en opdrachten en van de normen aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is
voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,

i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog
op de toelatinq tot het afleooen van het desbetreffende tentamen

3.2 Benoeming en samenstell
opleiding of gloep van opleid

ing examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per
ingen een examencommissie in (7.12).

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op bas¡s van hun
deskundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.12a). Het
instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
examencommissie voldoende is gewaarborgd (7.L2b).
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die
nodiq ziin voor het verkriioen van een oraad (7 .L2)

De examencommissie (7.L2b)
a, borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
b. stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan

nemen,
c. stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te

stellen,
d. verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens,
e. beslist in geval van fraude van studenten,
f. stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of

decaan.
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BIJLAGE II: TOELICHTTNG OP HET ONDERZOEK

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een
opleiding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Ze bieden vaak extra mogelijkheden
voor studenten in het perspectief van een leven lang leren en voor verdere
loopbaanontwikkeling. Dat geldt zeker als de opleiding voortbouwt op eerder
verworyen kennis en ervaring of als de werkomgeving van de student een passende
rol krijgt in het opleidingstraject. Snelle studieroutes en intensieve trajecten mogen
er echter niet toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of
studeerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Naar aanleiding van ervaringen in het toezicht,
publiek toegankelijke informatie van instellingen en externe signalen vroegen wij
ons af of in het hoger beroepsonderwijs aan deze voorschriften altijd wordt voldaan.

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te
voldoen:
1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en intakeprocedure waarbij -

voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde
wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden;

2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de
student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te
realiseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

3. bij een beroep op de huidige werkplek moet de functie daarvan in de opleiding
duidelijk zijn, evenals de criteria waaraan de werkplek moet voldoen;

4, vooraf en tijdens de opleiding wordt goede informatie aan de student verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen;

5. elke student doorloopt een volwaardige opleiding zoals bedoeld in de WHW, op
basis van een programma dat door de NVAO geaccrediteerd is;

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW.

Vraagstelling
Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat een
(ver)kort, versneld of geÏntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te
realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Risico-oriëntatie
Wij hebben de onderzochte opleidingen niet op basis van een aselecte steekproef
gekozen. Er is sprake van een risicogericht onderzoek en niet van een onderzoek dat
beoogt een representatief beeld te geven van het hoger onderwijs als geheel.
Begonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen
voor hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof
instellingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger
beroepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen
waarover op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie
beschikbaar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per
instelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om L74 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig
realiseren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten:
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de beroepspraktijk een rol speelt in de

opleiding,
5. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen,
6' de informatie over overige kwaliteitswaarborgen, zoals de examencommissie.

Selectie opleidingen en instellingen
van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is
vervolgens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de
accreditatie beoordeeld op grond van dezelfde aspecten. Vervolgens is een selectie
gemaakt van dertien opleidingen en instellingen die voor een onderzoek in
aanmerking kwamen. Daarvoor ls een weging gemaakt van meer en minder
risicovolle situaties. Alle dertig opleidingen riepen in meer of mindere mate vragen
op. In eerste instantie zijn de meest risicovolle instellingen geselecteerd voor nader
onderzoek.

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken.'Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari 20L2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
. ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

de WHW vierjarige programma's met een omvang van 60 EC per jaar;
. verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen zijn mogelijk mits passend bij

de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze vormgegeven;
. in het bijzonder voor vwo'ers is het van belang uitdagende leerroutes in te

richten in de vorm van driejarige bachelortrajecten;
o reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte

intensieve programma's van 24o EC mogelijk zijn op voorwaarde dat door de
aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie
plaatsvindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de
beschikbaarheid van het personeel adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd
wordt.

Overigens zijn ook in het Hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en het ministerie
van ocw afspraken gemaakt over onderwerpen die aan het onderzoeksthema
gerelateerd zijn, zoals studiesucces en flexibilisering.

Beoordelingskader
In november 2071 zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende
organisaties de HBo-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek
geïnformeerd. Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit
onderzoek aan de instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is
een selectie van die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het
benoemt hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n
20 in totaal' Het beoordelingskader is per ínstelling proportioneel toegepast: niet in
alle onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
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1. de onderwijs- en examenregeling 20LL/20I2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:

a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d. het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

4. enkele gegevens over studentenaantallen en de gemiddelde afstudeerduur van
alle geaccrediteerde opleidingen samen en van de betreffende opleiding apart.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te
hebben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en
te selecteren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen,
werkstukken, behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken
met het management van de opleiding en de examencommissie. In veel gevallen
vond ook een gesprek plaats met de directie c.q. het college van bestuur. De keuze
daartoe werd overgelaten aan de instelling. Daarnaast werden in veel gevallen
gegevens uit de digitale studenten- en/of cijferadministratie ingezien. De
belangrijkste overige informatiebronnen worden in bijlage III vermeld. In alle
gevallen is aan het eind van de bezoekdag een terugkoppeling gegeven van de
voorlopige bevindingen.

Afstemming met de NVAO
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd. Het gaat dan met name om de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie van de opleiding en een
examencommissie die overeenkomstig de WHW functioneert. Verder zijn de
algemene bepalingen over de opleiding van belang, zoals die met betrekking tot de
studielast en de evaluatie daarvan, Op het moment dat opleidingen op één of meer
van deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoen dient zich de vraag aan
of de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de volle breedte en met de
gewenste diepgang worden gerealiseerd. Als sprake is van twijfel informeren wij de
NVAO. De NVAO beslist vervolgens of zij zelf vervolgstappen zet en wat de inhoud
daarvan is.

Onderwerpen van onderzoek
Hierna wordt een aantal van de onderwerpen van het onderzoek en het belang
ervan verder toegelicht,

1. Studielast
Artikel 7,4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 24O EC van 28 studie-uren. Artikel 7.t4 van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voorLvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.t3,lid 2, ondere, van de WHW schrijftin dit
verband voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de
studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden. Op grond van artikel 7.14 WHW mag worden verwacht dat de
opleiding de door studenten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil
zeggen meet, analyseert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke
normen of systematiek aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt
toegerekend. Van de instelling mag met andere woorden worden verwacht dat zij
zich kan verantwoorden over de studielast van haar opleiding(en).
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Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de wHW

mag worden verwacht. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als studenten in deeltijd
studeren terwijl het curriculum is geprogrammeerd met een opleidingsduur die
gelijk is aan of korter is dan gebruikelijk is voor voltijdse studenten. Daar is ook
sprake van als per jaar 80 EC wordt geprogrammeerd en studenten dus geacht
worden aanzienlijk meer dan veertig uur per week te studeren.

b. De opleiding heeft een gedifferentieerde studentenpopulatie op grond waarvan
onderscheidingen worden verwacht. Denk aan verschillen tussen bijvoorbeeld
vwo-instroom, havo-instroom, wel- en niet-verwante mbo-instroom, studenten
met een relevante werkkring en studenten zonder relevante werkkring, etc.
vooral als een beroep wordt gedaan op de redenering dat bepaalde groepen
studenten sneller kunnen studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot
uiting komt in verschillen in vrijstellingen, in de inhoud van het programma of in
de snelheid waarmee het programma kan worden doorlopen.

c. De opleiding is of wordt grondig herzien. In dat geval verwachten we dat
inschattingen voor het nieuwe curriculum gebaseerd zijn op ervaringsgegevens
van het oude programma of van andere opleidingen, en dat het realiteitsgehalte
van de uitgangspunten is getoetst.

d. Studentevaluaties of rapportages in het kader van de accreditatie zijn kritisch
over één of meer van de onderwerpen studielast, opleidingsduur of het niveau
van de opleiding. verwacht mag worden dat de opleiding rekenschap geeft van
dergelijke signalen en verbeteringen initieert, mede op basis van feiteìijke
informatie met betrekking tot de studie-inspanningen die studenten verrichten.

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- en/of levenservaring veelal efficiënter kunnen
studeren dan studenten die rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs aan de
studie beginnen behoeft geen betoog. De vraag is echter wel in welke mate dat
geldt en hoe dit in de opleiding een plaats krijgt. Als het verschil tussen de
verwachte studielast van 240 EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke
studielast aanzienlijk is mag worden verwacht dat de opleiding het verschil kan
onderbouwen. Zeker dan volstaat een verwijzing naar een algemene, niet
gedocumenteerde, normatieve concurrencyfactor niet. In de praktijk zullen niet alle
studenten meer levens- en werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle
studenten over een (voor de opleiding relevante) baan. ook de mate waarin een
functie voor de opleiding relevant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht
mag worden dat deze verschillen en nuances bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure
tot uiting komen.

Generiek verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle
studenten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate
intakeprocedure worden beoordeeld en geselecteerd. In die gevallen is het el.fect dat
de opleiding uitsluitend wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep. Daarbij kan
het bijvoorbeeld gaan om studenten die allemaal over een voor de opleiding
relevante werkplek beschikken, relevante werkervaring hebben of over een
relevante mbo-opleiding op niveau 4 beschikken. De geschiktheid van de werkplek
ten behoeve van het onderwijs dient dan op verantwoorde en aantoonbare wijze te
worden beoordeeld. Vaak wordt echter niet of onvoldoende beoordeeld of en welke
leerdoelen of competenties al zijn gerealiseerd, op welk niveau, etc. ook is uit de
beoordeling zelden te achterhalen of en hoe is vastgesteld of de werkplek inderdaad
voldoende relevant is om een rol te spelen in de opleiding. Hetzelfde geldt voor de
eis van eerdere relevante werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het
beoordelingsproces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis
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van summiere omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden
toegekend.

Aantal weken per studiejaar
Waar informatie over de werkelijke studielast van studenten ontbrak of informatie
over bijvoorbeeld de geprogrammeerde studieduur daar aanleiding toe gaf, hebben
wij op basis van beschikbare gegevens een schatting gemaakt van de werkelijke
studielast. In deze berekening speelt veelal het aantal studieweken per jaar een rol,
in combinatie met gegevens over aantallen studie-uren per week. De WHW gaat
voor voltijdopleidingen uit van 42 studieweken per jaar. Dit beschouwen wij niet als
een hard voorschrift of een vaste norm: opleidingen kunnen hier redelijkerwijs van
afwijken. In het geval van zelfstudie en afstandsonderwijs ligt dat bijvoorbeeld ook
voor de hand. Studiejaren van 52 actieve weken achten wij uit oogpunt van
studeerbaarheid echter niet reëel. Als uitgangspunt is in de rapportages vaak 48
studieweken gehanteerd, tenzij specifieke informatie aanleiding gaf om een ander
aantal weken te hanteren.

2. Examencommissie
Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de Wet op hoger onderwijs op een aantal
punten veranderd met de invoering van de Wet versterking besturing. Een
belangrijke wijziging betreft de taak van de examencommissie. Vanaf 1 september
2010 heeft de examencommissie op grond van artikel 7.12 tweede lid als hoofdtaak
om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Met
de wetswijziging krijgt de examencommissie tevens de taak om inhoudelijke
richtlijnen op te stellen. Dit veronderstelt een proactieve rol van de
examencommissie, en betrokkenheid bij het beoordelen en waarborgen van de
zorgvuldigheid van de toetsings- en examenprocedures en van het behaalde
eindniveau. Het onderschrijft het belang van een goede onderwijs- en
examenregeling waarin een relatie wordt gelegd tussen de te realiseren
eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de bijbehorende toetsing.

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
Studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en
leidinggevenden dienen goed te worden geTnformeerd. De onderwijs- en
examenregeling moet daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de
examinering op duidelijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en
examenregeling vormt immers het basisdocument waarin de geldende procedures
en de rechten en plichten van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd.
De formulering van het eerste en het tweede lid van art. 7.L3 WHW is met het oog
hier op per 1 september 2010 aangescherpt. Hoe het onderwijs ingericht is, welke
eindkwalificaties gerealiseerd dienen te worden en hoe deze worden getoetst is ook
belangrijke informatie voor de examencommissie, niet alleen als houvast bij het
uitoefenen van haar kwaliteitsbewaking maar ook als transparante basis in geval
van klachten of verschillen van inzicht met studenten. Artikel 7.13 van de Wet op
het hoger onderwijs geeft een niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen die
in de onderwijs- en examenregeling dienen te zijn opgenomen. In geval van een
meningsverschil moet de onderwijs- en examenregeling uitsluitsel kunnen geven of
als eenduidig vertrekpunt kunnen dienen voor een oplossing. Een goede onderwijs-
en examenregeling is dus ook een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de
WHW schrijft in meer algemene zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan
studenten en aan aanstaande studenten.

Van'OER' naar'wettelijk voorgeschreven documentatie'
Het begrip onderwijs- en examenregeling is in ons onderzoek ruim geinterpreteerd.
Niet alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
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te zijn opgenomen. Voor uitwerkingen en toelichtingen kan worden verwezen naar
met name genoemde andere informatiebronnen. De hoofdlijnen dienen echter wel in
samenhang te worden beschreven. Veel hogescholen kiezen er voor een deel van de
informatie die op grond van art. 7.13 van de WHW in de onderwijs- en
examenregeling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te
nemen. Wij hebben in alle gevallen ook de studie- of opleidingsgids in de
beoordeling van de wettelijk voorgeschreven documentatie betrokken. welke
bepalingen wel en welke niet tot de onderwijs- en examenregeling behoren moet
echter duidelijk zijn. Deze bepalingen moeten ook tijdig bekend en goed
toegankelijk zijn. Het is van belang dat de student zich tijdig, dat wil zeggen
voorafgaand aan de deelname aan het betreffend onderwijs, moet kunnen
informeren.

Wat niet voldoet
Als de informatie die in aftikel 7.13 is voorgeschreven wordt verstrekt via media die
de aankomende student niet kan raadplegen is dat ontoereikend. Wat derhalve niet
voldoet zijn (verwijzingen naar):
a. cruciale informatie die opgenomen is in niet nader geduide documenten, of

documenten waarvan de formele status niet duidelijk is;
b. documenten die gewijzigd kunnen worden zonder dat hiertoe formeel is besloten

(door het college van bestuur of via mandatering);
c. documenten die pas na inschrijving verstrekt worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.r3 lid 2 onder c in samenhang met
artikel 7.3 lid 2 van de wHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling
informatie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties.
Dit impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen
in de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een
enkelvoudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar',
'adviseur', of een opsomming van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat niet.

Toetsing
uit artikel 7.L3 lid 2 onder I van de wHW volgt dat de onderwijs- en examenregeling
adequate informatie dient te bevatten over de toetsvormen die worden gehanteerd.
Verwacht mag worden dat dit per programmaonderdeel wordt toegelicht en dat de
onderwijs- en examenregeling de algemene vormen van toets¡ng die worden
toegepast, beschrijft in relatie tot de inhoud en de doelen van de opleiding.

Vrijstellingsgronden
De wHW schrijft in aft. 7.13 lid 2 onder r voor dat de opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke
vrijstellingsgronden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die
recht (kunnen) geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of
samenwerkingsafspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene
instellingsbrede tekst of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen
beslist is ontoereikend.

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n 12,5 procent van de totale opleiding van 240 Ec. Dit komt overeen met een
half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt
gedaan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen
of afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de
beroepspraktijk worden uitgevoerd. Naarmate de
beroepspraktijkvormingscomponent omvangrijker is en een belangrijker rol speelt in
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de opleiding, wordt in de onderliggende documentatie meer uitleg verwacht over de
leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm en inhoud van de betreffende onderdelen,
de bijbehorende opdrachten, de beoordeling of de werkplek adequaat is voor het
realiseren van de leerdoelen en de begeleiding en de beoordeling van de student.

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de
werkplek, een belangrijke rol. De Wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat
belangrijke afspraken hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student,
opleiding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht
dat het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld
met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 WHW). De
studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de
beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het
instellingsbestuur in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC
In de onderwijs- en examenregeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval
aan9e9even:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de onderwijs- en
examenregeling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden moeten in de
onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheid zijn aangewezen (artikel 7.27
WHW). Er dient te worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de
gestelde eisen voldoet. Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de
beroepspraktijkvorming in de opleiding heeft, duidelijk is.

5. Presentatie van het opleidingsaanbod
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop
communicatie plaatsvindt over het opleidingsaanbod van de instellingen als geheel
Zo is op websites en in brochures en opleidingsgidsen n¡et altijd duidelijk welk deel
van het aanbod wel en welk deel niet is geaccrediteerd.

N a I evi ng voo rsch ri ften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentatie
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk

voorlichtingsmateriaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel
van het opleidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

b. In het geval van samenwerkingsverbanden met andere instellingen waarbij
opleidingen worden aangeboden die niet onder de naam van betreffende
instelling in Croho staan geregistreerd, geldt hetzelfde als onder a.

c. Geaccrediteerde opleidingen en niet-geaccrediteerde vormen van opleidingen die
geen opleiding zijn in de zin van de WHW, dienen niet dezelfde naam te hebben.
Hetzelfde geldt voor geaccrediteerde opleidingen en namen van cursussen.

d. Als een opleiding nog niet is geaccrediteerd en de beoordelingsprocedure nog
niet is afgerond dient dat duidelijk te worden vermeld.

e. Het gebruik van termen als'hbo', 'bachelor', 'master', 'promotie', 'getuigschrift',
'erkend' en 'accreditatie'dient zorgvuldig te gebeuren. Elk mogelijk misverstand
ten aanzien van de status van het opleidingsaanbod dient te worden vermeden.

6. Overige inhoudelijkeonderwerpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigschrift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie
opgenomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
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propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen
behoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Andezijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke
student die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.

Wette I ij ke voo ro p I e i d i ng se i se n, 2 1 + reg e I i ng
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van
eenentwint¡g jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste
onderscheidenlijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens
artikel 7.28 zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een
onderzoek door een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk
gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende
beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat
onderwijs.'. Zoals uit de laatste volzin blijkt dient in alle gevallen de geschiktheid
van de student te worden vastgesteld. Op grond van artikel 7.29, tweede lid, dient
de OER informatie te bevatten over de bij het onderzoek te stellen eisen. Daar waar
het met succes afronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden
beschouwd wordt als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER
goed te zijn geregeld. In die gevallen waar de betreffende cursussen nadrukkelijk
openstaan voor elke deelnemer, ongeacht leeftijd of vooropleiding, dient de
opleiding duidelijk te maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke
bepalingen omtrent de vooropleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opleiding versus'traject' versus opleidingstraject
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere
opleidingstrajecten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer
separate alternatieve trajecten kennen. De term'(ver)kort traject'slaat op alle
opleidingen en opleidingstrajecten die in in (aanzienlijk) minder dan de nominale
duur of met een (aanzienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere
wijze vragen oproepen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve
toerekening van studiepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd
vooraf toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten
benoemd, zo'n 2O in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke
onderliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelljke oordelen
die zijn gegeven ¡n termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De
overwegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de
onderbouwing van het oordeel toegelicht.

8. Relatie NVAO - inspectie
Verschil in perspectief
Een aantal instellingen merkt op dat wij onderwerpen als studielast,
examencommissie en wettelijke documentatie anders beoordelen dan de NVAO. Dit
kan worden verklaard vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden van beide
organisaties. In de benadering van NVAO en ¡nspectie dient geen overlap te zitten.
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Daar waar beide organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit
verschillend perspectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van
wettelijke voorschriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor
studenten en medewerkers), en de NVAO vanuit het perspectief van het niveau en
de kwaliteit van het onderwijs.

Afstem m i ng en samenha ng
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden
gerealiseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de
WHW wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke
kwaliteitswaarborgen, waaronder adequate documentatie en een examencommissie
die overeenkomstig de WHW functioneert, en algemene bepalingen over de
opleiding, waaronder die met betrekking tot de studielast. Op het moment dat de
instelling op één of meer van deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoet
kan dat de vraag oproepen of de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de
volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerealiseerd. Als daarover
twijfel bestaat informeren wij de NVAO. De NVAO beslist of vervolgstappen worden
gezeten watde inhoud daarvan is. De laatste passage in hoofdstuk4luidtdaarom;
'De inspectie informeert de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele
aanvuflende activiteiten van de NVAO.'.
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BIJLAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder:

De website van LOI
De LOl-brede opleidingengids 20L2
De onderwijs- en examenregeling hbo bacheloropleiding Toegepaste
Psychologie, croho-tijdvak 20tt/2OL2. Daarnaast lagen op de dag zelf
de onderwijs- en examenregelingen van de periodes 07/03/IL -
OL/09/1L,22/A8/08 - 22/08/1L en 0t/05/O7 - 22/A8/08 ter inzage
inclusief bijbehorende supplementen
Een steekproef van elf studentendossiers met informatie over de
toelating, vrijstellingen, werkstukken en behaalde resultaten
Een overzicht met gegevens van 18 afgestudeerden met informatie over
studieduur, vooropleiding en vrijstellingen)
Studenttevredenheidsonderzoek 2011, onderzoeksresultaten 15/11/11
met gegevens van 102 responderende studenten Toegepaste
Psychologie
De literatuur en modulehandleidingen van de programmaonderdelen
Organisatie- en arbeidspsychologie, Onderwijspsychologie en de
Integrale eindopdracht van de hoofdfase
Het dossier met notulen en vergaderstukken van de centrale
examencommissie van de afgelopen jaren.
Reglementen (Centrale) examencommissie LOI
Eindverslag interne audit van examencommissie Social Studies
Kwantitatieve gegevens over aantallen studenten hbo toegepaste psychologie en
aantallen afgestudeerden hbo toegepaste psychologie
Memo ten behoeve van het inspectieonderzoek: Werkwijze LOI en
verbetermaatregelen borging diplomawaardigheid, mei 2012
Enkele certificaten en getuigschriften van verschillende
(deel)opleidingen
Praktijkhandboek voor de student
Praktijkovereenkomst
Verslagen van twee studentenpanels
Door studenten ingevulde examenevaluaties
Accreditatierappoft (TNO) NQA, februari 2007
NVAO-besluit TNO, mei 2007
Op 11 juni nagezonden notitie Kwalitijd? Betreft aanvullende informatie
over de genormeerde studielast van de opleiding Toegepaste
Psychologie
Uitdraai 18 juni 2012 permanent studielastonderzoek HBO Toegepaste
psychologie met evaluatie van de studielast van afzonderlijke modules,
en analyse LOI daarvan
Kwantitatieve gegevens over de afstudeerduur van HBO-studenten van
LOI (brief van 10 februari 2011; kenmerkMJK/AM/l1.008).
Aanvullende analyse LOI betreffende de werkplek uit studentenenquête
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Geachte heer Martijnse,

Hierbij stuur ik u de zienswijze van de LOI op de rapportage over onze HBO-
deeltijdopleiding Bachelor Toegepaste Psychologie, met het verzoek deze als
bijlage bij de rapportage op te nemen.

Allereerst wil ik graag opmerken dat de titel van uw rapportage is ?cpp ortage
(uer)korte en uersnelde opleidingen in het hoger ondenaíjs". Onze opleiding
Toegepaste Psychologie is echter noch een verkorte, nog een versnelde
opleiding, maar een gewone deeltijdopleiding.

In het algemeen wil de LOI overigens graag medewerking verlenen aan de
onderzoeken van Uw Inspectie. Wij staan altijd open voor opbouwende kritiek
die ons kan helpen om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. Ook
hechten wij eraan dat onze studenten en potentiële studenten heldere en
duidelijke informatie krijgen.

1 Uitgangspuntenenwettelijkkader

r.7 Algemeen

Het onderzoek richt zich op de waag hoe instellingen waarborgen dat een
(ver)kort, versneld ofgeintensiveerd traject niet ten koste gaat van de te
realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma. Op +
juni jl. heeft de Inspectie de opleiding Toegepaste Psychologie van de LOI
bezocht en onderzocht.

Allereerst merkt de LOI op dat de meer fundamentele vraag kan worden gesteld
ofde bachelor opleiding Toegepaste psychologie wel onderwerp van onderzoek
had mogen zijn in het kader van een landelijk onderzoek naar verkorte en
intensieve trajecten.

Immers, in het geval van de bachelor Toegepaste Psychologie is geen sprake
van een korte of intensieve opleiding. Het betreft hier een vierjarige opleiding
in deeltijd vanz4o EC. Conform artikel Z.+ joZ.+b jo7.7WHW voldoet de
opleiding hiermee aan de eisen van de WHW. Dat de student wordt
gefaciliteerd om het programma tussen de drie en zes jaar te voltooien
afhankelijk van vooropleiding, achtergrond, werkervaring etc. doet hier niets
aan af. In het Jaarwerþlan 2o1o van de Inspectie is over het voorgenomen
onderzoek op p. 18 slechts te lezen:

'Tanuit dit samenhangende complex aan aandachtspunten doet de
inspectie in zoto een onderzoek naar het aanbod uan uerkorte en
uersnelde ondenaijstrajecten ín het hoger ondertuijs. Na een eerste
uerkennende fase tuordt bezien of het ueruolg uan het onderzoek
nadrukkelíjk op handhauing moet uorden gericht uan de wettelijke
eisen díe gelden uoor studieduur, studielast, deeltijd- en duale
opleidíngen."
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Daar worden dus slechts verkorte en versnelde trajecten vermeld. Een
eventuele verbreding van het onderzoeksthema is nooit aangekondigd.Indertijd
is in tegendeel de indruk gewekt dat het onderzoek zich zouiichtenõp verkorie
en intensieve_trajecten.De LoI heeft bij de start van het onderzoek ooi geen
document gekregen waarin de aard, aanleiding en omvang van het ondäzoek
beschreven werd.Wel werd het beoordelingskÀder verstrekt dat als Bijlage I bij
de rapportage is o_pgenomen, maar dat is iets anders. De handelwijr"ï"ñ d" "

Inspectie is naar de mening van de LoI dan ook in strijd met het fäir play
beginsel en onzorgvuldig.

In een reactie van rojuli zorz heeft de Inspectie aangegeven dat de grondslag
van dit onderzoek sinds r juli 2ot2 - en dus nog nietãp het moment dat het 

"
onderzoek daadwerkelijkwerd uitgevoerd - artfuel rza, tweede lid, van dewet
op.het o_nderwijstoezicht (woÐ zou zijn. De Inspectie zou zelf bevoegd zijn
zo'n onderzoek te starten. Artikel rza lid z worïerwijst naar artikel"3 lid z
onder b, c en d woT. In dit geval komt daar uitsluitenã het bepaalde ãnder b
yan in aanmerking, het beoordelen en bevorderen van de naleùng van de bij of
krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften. Met and.ere wãorden, dË
Inspectie is in dit kader slechts bevoegd om te toetsen of de LOI de wet naleeft
en dient dat oordeel dan ook op in de wet opgenomen normen te baseren. Dit
laat overigens onverlet dat deze grondslag nog niet bestondbij de aanvang en
gedurende de uitvoering van het onderzoek.

verder di_ent nog opgemerkt te worden dat de Inspectie geen volledig
onderzoek he.eft uitgevoerd, zoals van een toezichthoudõ verwacht äag
worden- Het is uiteraard aan de Inspectie zelf om, op basis van haar
opvattingen over wat onderzocht dient te worden, alle relevante feiten vast te
sje!191 Het isniet juist dat de Inspectie die verantwoordelijkheid afschuift naar
de LoI, terwijlde Lol-tegelijkertijd nietvoltedig geinformeärd is over omvang
en inhoud van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek heeft de LoI een groot aantal documenten aan de
Inspectie ter beschikking gesteld. Bij de rapportage bevindt zich een overzicht
van de door de l_nspectie gebruikte documèntatie. Oie is beperkter dan het aan
de In_spectie ter beschikking gestelde materiaal, waardoor é"r onerr"rrwichtig
beeld is ontstaan en niet_gezegd kan worden dat de rapportage berust op ."rr"
v_olledig onderzoek van de relevante feiten. De Inspectìõ tr"eñ aangegevèn dat
dit onder meer is gekomen doordat de LoI sommile documentenilõchts ter
inzage zou hebben gegeven, maar dat is niet relevant.

7.2 Studielast

Een centraal thema inde rapportage is de studielast.De bevindingen in de

-rapportage met betrekking tot de studielast delen wij echter niet. beze
bevindingen_zijn naar onze menin_g onjuist en naar onze mening gebaseerd op
een-verkeerd begrip van de studielast zoals deze in Europees veibãnd wordt
gezien. Bovendien heeft de Inspectie niet op grond van irtikel s lid z onder b
ivotin samenhang met artikel rza lid z wor en arrikel 7.4 eiT.4bwHWtot
deze bevindingen kunnen komen. wij zullen nu eerst wai uitgebreìder op ait
thema ingaan.
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Normen voor studiebelasting

In artikel 7.4WHW is geregeld dat de studielast wordt uitgedrukt in
studiepunten. Tevens is daar geregeld dat 6o studiepunten gelijk is aan 168o
uur studie. De WHW bepaalt echter niet hoe een uur studie berekend moet
worden. Er is ook geen nadere regelgeving die hier op in gaat. Dit betekent dat
er geen wettelijke norm is voor de toetsing van de onderwijsinspanning in uren.
Daarmee behoort dit, in ieder geval totdat er eventuele nadere regelgeving tot
stand gebracht is, tot de wijheid van inrichting van de instelling. Artikel z3 lid
5 Grondwet vereist dat deugdelijkheidseisen bij (en dus niet ook: krachtens)
wet in formele zin worden geregeld. Voor zover er geen wettelijke norm is, mag
de overheid - en daarmee ook de Inspectie - niet ingrijpen. De wetgever is zich
er bovendien zelfs van bewust dat er op dit punt geen wettelijke normen zijn,
want is daar al eerder op geattendeerd, maar heeft tot nu toe geen aanleiding
gezien die normen te stellen. Indien de Inspectie dat wel doet, handelt zij dus in
strijd met deIVHWen de Grondwet.

Artikel 7.4 stelt simpelweg: de studielast van elke opleiding en elke
onderwijseenheid wordt door het instellingsbestuur uitgedrukt in
studiepunten. De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten.
Zesligstudiepunten is gelijk aan 168o uren studie.

Uit de overige bepalingen van hoofdstuk 7 IVHW blijkt dat de wetgever dit
zonder onderscheid bedoeld heeft voor zowel voltijd, deeltijd als duaal
onderwijs (artikel 7.7) enzelfs afstandsonderwijs (artikel r.3lid 4) en voor
studenten met elke achtergrond die voldoen aan de toelatingsvereisten,
variërend van VWO-ers tot studenten die een toelatingsonderzoek hebben
afgelegd, alsmede voor studenten met een relevante werkkring (o.a. artikel
7.24,7.27,7.28,7.29,7.90 lid z). De WHW geeft op geen enkele wijze aan dat
voor de berekening van de studielast gedifferentieerd moet worden naar de
onderwijsvorm of de achtergrond van de student. Er is geen enkele aanwijzing
dat de wetgever heeft beoogd de berekening van de studielast mede te baseren
op en te differentiëren naar de achtergrond van de student. Integendeel, die
achtergrond speelt in de wet alleen een rol bij het verlenen van wijstelling voor
gehele tentamens (en dus voor gehele vakken) en van praktische oefeningen
(artikel Z.rzb lid t onder d,T.tglid z onder r en t, 7.z8,7.gocWHW), maar niet
bij het volgen van een onderdeel van een vak of bij de vaststelling van de bij dat
examenonderdeel behorende studiebelasting.

De enige mogelijkheid tot differentiatie onder de huidige wet is het opsplitsen
van vakken in kleinere vakken. Dat biedt alleen een oplossing als voor een
relevante groep studenten kan worden vastgesteld dat zij wijstelling kunnen
krijgen voor zo'n vak, maar het biedt geen oplossing voor studenten die
vanwege hun algemene ervaring of voorkennis de studie in minder uren
kunnen doen.

De Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap (Commissie Schutte) heeft in
haar tussenrapportage van z3 juni zoo3 al geconstateerd dat er geen wettelijke
normen zijn voor de beoordeling van de vereiste onderwijsinspanning. Zij}:'eeft.
in die tussenrapportage herhaaldelijk aangegeven dat zij er aan hecht dat er een
relatie is tussen de onderwijsinspanning en de bekostiging, maar dit heeft tot
op heden niet geleid tot nadere regeling bij wet.
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In het rapport "Eerlijk delen" van r april zoo4 oordeelde de commissie
Schutte:

"De mate taaarín een'ondenuijsinspanning'uordt geleuerd., is naar het
oordeel uan de commissie uettelijk geen zelfstandíg críteríum uoor d.e
bekostiging (zie ookhet rapport Beoordeling oranje casus)."

"Zoals hierbouen echter gesteld, heeft de Commissie de críteria
'ondertaíjsinspanníng' en 'financieel uoordeel' niet opgenomen ín haar
beoordelingskader."

In het kader van de operatie Rekenschap heeft dan ook geen enkele
terugvordering van bekostiqjng plaats gevonden op de grond dat de geieverde
onderwijsinspanning onvoldoende zou zijn geweeJt. Dergelijke casuãzijn door
de Minister niet doorgezet.

Deze vaststelling is ook relevant voor het niet-bekostigd onderwijs, omdat de
wet op dit punt geen onderscheid maakt tussen bekosiigd en niei-bekostigd
onderwijs.

De Inspectie heeft zelf ook eerder gekeken naar de normen voor de
stu_diebelasting en is daarbij tot vergelijkbare conclusies gekomen. Die hebben
welisw_aar betrekking op één aspect van het onderwijs, nãmelijk de contacturen,
maar dernspectie signaleert daarbij een probleem dat voor de gehele
studiebelasting geldt :

De uijze ug.arop ínstellingen uan hoger onderwijs het ondenaijs
ínrtchten, ís ínhoge mate eenzaakuan de instellingen zelf.Dat geldtook
uoor de indeling uandeonderwíjstijd enuoor het aantal contacturen
dat uordt aangeboden: er bestaan geen uettelijke regelíngen uaaruít
normen uoor de conta_cttijd zijn af te leiden. In de wet op het Hoger en
wetenschappelijk onderwijs (l,vHW) taordt bepaald wat tenmínste in
de onderuijs-en examenregelíng (oER) geregèId díent te zíjn (artíkel
7.9, Iid z), maar in dit artikel is geen ínformatie opgenomen oue,
onderwij s(contact)tij d. De uetspreekt
w elou erdestudielast(artikelenT. 4,7. 4a, 7. 4b,7. t 3, Iidz) enbepaalt
datínst elling en hettij dsbe slag dat uítde g epr o g r amme er de- studielast
u-oortuloeít, regelmatíg díenen te taegen (artiket 7.t4). Dit past bínnen
de huídige ugtgeuing, usaarín instellingen uoor hoger onderwíjs
uerantwoordelíjk zíjnuoor de inrichting uan het onderwijsproces, met
inachtneming y an de de sb etr effende onderwij s - en exameni eg eling en
en het bepaalde daaromtrent ín het studentenstatuut en de geldeld.e
me dez eg g enschap sre g eling en.

Rap_port "Onderwijstijd in het hoger onderwijs", Inspectie van het
Onderwijs 2oo7,p.tg.

en
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In een latere versie van dit rapport gaat de Inspectie hier weer op in en daarbij
geeft de Inspectie ook aanbevelingen om te komen tot meetmethoden en
definities, die volgens de Inspectie nog ontbreken:

Het hoger onderwijs kent geen taettelíjke norm, de índeling uan de
ondenaijstijd en het aantal contacturen dat wordt aangeboden is in
hoge mate een zaak uan de ínstellingen zelf. Uit de gesprekken blijkt
dat taeinig gesprekspartners - bestuurders, docenten en studenten -
uoorstander zijn uan één landelijke norm uoor .het aantal contacturen.

Rapport "Onderwijstijd in het hoger onderwijs", Inspectie van het
Onderwijs zon, p. 16.

en

In de Wet op het Hoger Ondenuijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(Vv|IIW zijn geen regels uastgelegd uoor het aantal contacturen dat
moet worden aangeboden. In andere sectoren (bue, uo) ß dat tael het
geual: het aantal contacturen dat jaarlijks moet tuorden aangeboden
Iigt uast, de inspectie houdt toezícht op de realísatie daaraan. In het
hoger onderu;ijs is tael bepaald dat de totale ondenaijstijd uoor het
bekostígd onderuijs uit moet komen op zestig studiepunten per jaar
(WHW, artíkel Z.q lid t), maar het aantal contacturen dat door
opleidingen taordt geprogrammeerd is een zaak uan de ínstellíng.

Rapport 2ot1,p.26

en

Afspraken ouer de meeûnethode
Om te komen tot bruikbare en uergelíjkbare cijfers ís het nodig om op
hoofdlijnen ouereenstemming te bereiken ouer definíties en
meetmethode. De Ìnspectíe beueelt de staatssecretarß aan om een
aantal technische afspraken te maken met het ueld ouer het meten uan
ondenaij stij d. Zo zou de contacttij d standaard moeten taorden
ueergegeuen ín klokuren en zou het de duidelijkheid ten goede komen
wanneer uordt gewerkt met jaartotalenper opleiding. Wanneer er
toch behoefte is aan een weekgemiddelde, bijuoorbeeld om de
contacttijd per ueek ùvíchtelíjk te maken uoor studenten, zou het
totale aantal klokuren per jaar moeten uorden gedeeld door het totale
aantal ueken dat binnen de opleidíng beschikbaar ß uoor
ondertaijsactiuíteiten (zie Inspectíe uan het Onderwíjs, zottb). Door
een weekgemiddelde te bepalen ongeacht de aarduan de ueek
(colleg eu eek, toetsweek, uoorbereiding naeek), bIffi een g oede
uergelijking mogelíjk, de uteken usaarin geen onderutijs wordt gegeuen
worden zo uerdisconteerd in het gemiddelde.

Studenten uerschillen in hun studiepaden, met name in de hogere
studiejaren uan de bachelor en ín de master. De ínspectie stelt uoor dat
uaar mogelijktuordt geredeneerduanuít de gemíddelde student uan
een bepaald studiejaar; desgetaenst kunnen opleídingen zelf
onderscheid maken tussen studiepaden.
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Afspraken ou er definitie s
Hoeuel opleidíngenínhethoger onderuijs sterkuerschíIlen, is het de
moeite waard om te trachten een paar grote meetcategorieën te
bepalen díe samen optellen tot het totaal uan studiebelastingsuren. Om
enerzíjds recht te doen aan de complexe praktíjk, anderzijds te komen
tot zo goed mogelijke uergelijkbaarheid, zouden de categorieän
uoldoende open moeten zijn. Het is ueruolgens aan de opleidingen om
hun etgen sítuatie zo goed mogelíjk te uertalen near deze categoríeën.
Dat daarbij altijd ruÌjfelgeuallen zullen ontstaan is onontkoolnbaor,
opleidingen zouden daarom de ruimte moetenkrijgen omhunkeuzes
toe te lichten en daarmee het beeld scherper te maken. Wellicht groeit
op termijn consensus ouer de inuulling bínnen bepaalde domeinen uan
uergelijkbare opleidíngen, al dan niet georganíseerd. Opleidíngen uít
eenzelfde domein kunnen desgewenst aanuullende afspraken maken ín
het kader uan benchmarking -

Op grond uan de eruaríng die is opgedaan geeft de ínspectíe hierbij een
uoorzetuoor uíer categorieën, díe samen optellen tot de totale
ondenuijstíjd:

1. geprogrammeerde contacttijd: dit is de tijd die ín
planníng sdocumenten is uastg eleg d uoor ondenuij sactiuiteíten
uaarbíj de docent (fysiek) aanuezíg is;

2. stage: geprogrammeerde tijd uoor stage;
S. zelfstudie: de tijd die een gemiddelde student no.ar uer'.Do.chtíng

uan de opleíding besteedt aan zelfstudie (complementair aan de
begeleide zelßtudie);

4. begeleíde zelfstudie: de tíjd die uoor een gemiddelde student
beschikbaar is aan optionele begeleiding, bijuoorbeeld usanneer
studenten zelfstandig werken utaarbíj een docent op afroep
beschikbaar is, ofusanneer een spreekuur ofinloopuur uon een
docent staat gepland-

Rapport 2011, p. 32 - 3g

Met name uit de laatste aanbeveling blijkt dat de Inspectie van mening is dat
het probleem van de ontbrekende normering niet beperkt is tot de contacttijd,
maar geldt voor de hele studiebelasting.

De wetgever heeft naar aanleiding van deze signalen, die door verschillende
instanties in ieder geval vanafzoo3 zijn afgegeven, niet gekozen voor het tot
stand brengen van nadere regelgeving.

Er zijn dan ook geen wettelijke normen waaraan de studielast getoetst kan
worden. Met name is er geen wettelijke norm waaraan getoetst kan worden of
de instelling terecht aangenomen heeft dat voor een bepaalde opleiding,
waarvan het programma per studiejaar 6o studiepunten omvat, inderdaad. een
inzet van 168o uur vereist is, aangezien niet wettelijk vastgelegd is hoe deze
uren studie berekend moeten word.en. De Inspectie kan dus ook niet vaststellen
dat een opleiding daaraan niet voldoet of dat een instelling zich op dit punt niet
aan de wet houdt.
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De bepalingen in de WHW over studielast zijn gebaseerd op de in Europees
verband gemaakte afspraken over het European Credit Transfer and
Accumulation System (ECTS). In de ECTS User Guide van de Europese
Commissie wordt zelfs gewaarschuwd tegen de door de Inspectie in haar
onderzoek gehanteerde benadering:

"The estimation of tuorkload must not be based on contact hours only
(i.e. hours spent by students on actiuitíes guidedby teaching stafr).It
embraces all the learning actiuítíes requíred to achieue the expected
Iearning otttcomes, including the tíme spent on índependent uork,
compulsory uork placements, preparationfor assessment and the tíme
necessary for the assessment. In other words, a seminar and a lecture
may requíre the same number of contact hours, but one may require
significantly greater uorkload than the other because of dffiríng
amounts of independent preparation by studenfs. "(p.r6)

In tegendeel moet gekeken worden naar het te behalen eindniveau:

"Prior to estimating the taorkload associated utith a programme or an
educational component, the learning outcomes should be defined. These
Iearning outcomes
are the basísfor choosing suítable learníng actiuitíes andfor a
consistent estimation of the uorkload necessarA to complete them."
(p.t6)

en

"In estimating students'tuorkload, inst¿ruf¿bns must consíder the total
tíme needed by students in order to achieue the desired learníng
outcomes. The learníng actiuities maA uary ín dffirent countries,
institutions and subject areas, but fupícally the estímated u;orkload wiII
resultfromthe sumof:

. the contact hoursfor the educational component (number of contact
hours per taeek x number of weeks)

. the time spent in indiuidual or group tuork required to complete the
educational component successfuIly (i.e. preparatíon beforehand and
finalísing of notes after attendance at alecture, seminar or laboratory
uork; collectíon and selection of releuant material; required reuísion,
study of that material; turíting of papers/projects/díssertatíon;
practical work, e.g. in a laboratory)

. the time required to preparefor and undergo the assessment
procedure (e.9. exams)

. the time requiredfor obligatory placement(s) (see sectíon 4.ß).

Otherfactors to take into considerationfor estimating students'
workload in the uaríous actiuities are"for example: the entry leuelt5 of
studentsfor uhom the programme (or its components) ¿'s designed; the
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approach to teaching andlearníng and the learning enuironment (e.g.
seminars with small groups of students, or lectures with uery large
numbers of students) and type offacilities auailable (e.g.language
Iaboratory, multí-medía room).

Sínce workload is an estimation of the auerage tíme spent by students to
achíeue the expected learning outcomes, the actual time spent by an
indiuidual student may dffirfrom thís estimate.Indiuidual students
dffir: some progress more quickly, while others progress more
slowly."(p. t8/rg)

Zowelde NVAO als de Onderwijsraad en de Ministervan OCWhebben zich bij
dit uitgangspunt aangesloten. Het standpunt van de NVAO is:

"Essentieel ís dat instellingen uoor hoger ondertaijs een
opleidingsprogramma inuullen en toetsen in termenuqn eíndtermen
en/of eindcompetenties. Daantsoor is een strikte toepassing uon een
beschríjuing uan leeruitkomsten in termen uan kennß, uaardigheden en
competenties noodzakelijk, die ook uoor studenten en uerkgeuers
begrijpelijk ís. Met andere woorden kennis, ínzicht en uaardigheden die
een afgestudeerde moet hebben om een getuigschrift of een graadte
ontuangen."

Deze opvattingwordt ook door de Onderwijsraad onderschreven

"De raad aduiseert dat ook niet-g etalsmatig e ktualiteítsíndicatoren
usorden meegenomen. Hij denkt híerbij aan (in hun aard) kwalitatieue
omschrijuíngen uan de leerresultaten, zoals typeríngen uan het níueau
u an afstudeerpr o ducten. "

En ook het Ministerie van OCW hanteert dit uitgangspunt:

"Wettelijk zal ik mogelijk maken dat hogescholen dríejarige
bachelortrajecten kunnen aanbieden uoor uu)o'ers. Vtuo'ers komen met
meer bagage het hbo binnen, kunneninminder tijdmeer uterk
uerzetten en kunnen dus sneller het bacheloreindníueau bereiken."

De benadering van de Inspectie is dus niet gebaseerd op Nederlandse wettelijke
bepalingen en staat haaks op de in Europees verband geformuleerde
doelstellingen.

De Minister van OCW heeft in een brief aan de TWeede Kamer van 3 december
zole haar beleidsreactie gegeven op de algemene "Rapportage (ver)korte en
versnelde opleidingen in het hoger onderwijs" van de Inspectie. Daarin schrijft
zij ondermeer:

"WeI heeft de studielastberekening uan de Inspectie dlscussie
opgeroepen, omdat in de wet geen concrete methode staat om de
studíelast t e b er ekenen. "

In een artikel in de Volkskrant van 4 december zorz heeft de hoofdinspecteur
hoger onderwijs drs. H.G.J. Steur dit erkend:
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"Er zijn geen wettelíjke normen. Daar hebben de ínstellíngen usel
behoefte aon en de minister gaat daar werk uan mo.ken."

De heer Steur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderhavige
onderzoek.

De Inspectie had dan ook niet tot de in het onderhavige rapport opgenomen
oordelen over de studielast mogen komen, omdat die niet op de wet gebaseerd
kunnen worden, noch op anderejuridische kaders.

Meting van daadwerkelüke studiebelasting

Uiteraard dient een opleiding studeerbaar te zijn voor iedere student die aan de
inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Daarbij maakt de wet geen onderscheid
tussen voltijd en deeltijdopleidingen en evenmin tussen contactonderwijs en
afstandsonderwijs. Een r7-jarige llAVO-leerling die geslaagd is voor zijn
eindexamen moet dus in staat zijn om met de normatieve studie-inspanning
van 168o uur per 6o ECTS de opleiding met goed gevolg te volgen.
Verdedigbaar is zelfs dat de opleiding zodanig moet zijn ingericht dat deze
student met die inspanning het maximale resultaat kan behalen. De
programmering mag niet zodanig rwaar zijn dat deze studente de studie niet
met goed gevolg kan afleggen. In de praktijk wordt het deeltijd onderwijs echter
vaak gevolgd door studenten met relevante voorkennis en werkervaring.

De NVAO hanteert ook dit uitgangspunt, zoals blijkt uit een brief van 3o
november 2olo over de opleiding hbo-bachelor Tolk-Vertaler van ITV
Hogeschool voor Tolken en Vertalen:

"Het uítgangspunt daarbij ís dat t ECTS staat uoor een studielast uan zB
uur. Deze studielast ís gebaseerd op het leeraermogen uen een t7-jarige
hauíst of een t9-jarige utuo'er."

en

"Deerneest komt uít het ußitatierapport naar uoren dat de studenten de
studielast heel uerschillend eraaren. Hun leeftijd, uooropleiding en
tuerkeruaring maken dat zij uaak efficiënter kunnen studeren.

Deze combinatie uanfactoren heeft tot geuolg dat het uoor de meeste
studentenmogelijkis omhet normprogrammouan 6o ECTS per
studiejaar in deeltijd te kunnen uolgen.
Ouerigens facíIíteert de opleiding studenten om de inschrijuing per
studiejaar aan te passen aan hun persoonlijke omstandígheden.
Studenten kunnen erroor kiezen om So ECTS per studiejaar te doen of
een parkeerjaar in te plannen. Geuolg hieraan is uiteraard dat ze langer
ouer hun studie doen, maar het uoorkomt stoppen met de studie omdat
het beter te combineren ualt met persoonlijke omstandigheden.

Wij zijn uan mening dat de bouenstaande uínserking onderboutat dat de
opleiding uoldoet aanformele eisen met betrekking tot de omuang uan
het curriculum (hbo-bachelor: zqo ECTS). Hoeuel het in geual uan ITV

347aA62 (Ver)korte opleidingen in het hoger onderwijs, rapportage LOI 36



Hogeschoolfeitelijk niet om uerkorte leertrajecten gaat, mear om een
uohuaardige opleiding hbo-bachelor, achtenwij het tochuanbelang om
deze casus te bespreken, zeker gezien de aanscherping uan het beleid ín
hethbo."

De Inspectie hecht belang aan een meting van de daadwerkelijk door studenten
aan de studie bestede tijd en hangt dit op aan artikel 7.u4WHW, dat bepaalt:

Het ínstellingsbestuur draagt zorg uoor een regelmatige beoordeling
uan de ondertaijs- en examenregeling en weegt daarbij, ten behoeue
uan de betuaking en zo nodíg bíjstelling uan de studíelast, het
tijdsbeslag dat daaruit uoor de studenten uoortuloeít

De wet geeft echter geen nadere regels hoe deze meting moet gebeuren. Anders
dan de Inspectie meent kan het enkele gemiddelde oordeel van studenten niet
bepalend zijn voor de vraag of de instelling aan de wet heeft voldaan. Het
programma moet immers studeerbaar zijn voor iedere student die aan de
toelatingseisen voldoet. Dit betekent dat een l7-jarige Havist de studie in de
aangegeven tijd met goed gevolg moet kunnen afronden. De huidige wet staat
immers, behoudens door middel van het verlenen van wijstellingen en door het
na individuele beoordeling meetellen van relevante werkervaring als
studiepunten (waardoor minder vakken hoeven te worden gevolgd) geen
differentiatie in studiebelasting toe.

Daar komt nog bij dat de wetgever niet geacht moet worden er naar gestreefd te
hebben dat studenten slechts met de hakken over de sloot hun tentamens
zouden halen. Met andere woorden, de r7-jarige Havist moet in de opgegeven
studietijd niet slechts zesjes kunnen behalen, maar een goed cijfer dat
overeenkomt met een volledige beheersing van de stof. Op welk niveau dat
moet zijn, heeft de wetgever niet aangegeven.

De Inspectie heeft niet onderzocht wat de achtergrond en relevante
werkervaring is van de studenten die hun mening hebben gegeven over de
studiebelasting, noch welke studieresultaten zij behaald hebben. Evenmin kan
vastgesteld worden hoe betrouwbaar de inschatting van de studenten is, nu
daar immers geen meting van de daadwerkelijke studietijd aan ten grondslag
ligt, maar de studenten slechts naar hun mening gewaagd is. Aan de door de
Inspectie bekeken onderzoeken kunnen dan ook geen conclusies worden
verbonden.

Die onderzoeken zijn ook niet gehouden om te controleren of de instellingen
aan de wettelijke normen voor de studiebelasting voldoen, maar of er
aanleiding is om de zwaarte van het programma bij te stellen. Zo'n onderzoek
kan daartoe voor de instelling zelf nuttig zijn, zeker omdat de instelling
voornoemde factoren bij het verbinden van consequenties aan het onderzoek
wel kan betrekken (de instelling kent de betreffende studenten immers), maar
het is voor derden zoals de Inspectie niet mogelijk om (mede) op basis van
dergelijke onderzoeken vast te stellen of de wet correct wordt nageleefd. De
Inspectie gebruikt de onderzoeken dan ookvoor een ander doel dan waarvoor
deze gehouden zijn, hetgeen niet verantwoord is.
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De LOI is van mening (en de NRTO onderschrijft dit) dat toezicht op het punt
van de studielast eigenlijk pas plaats kan vinden op het moment dat er een
duidelijk toezichtkader is, wat betekent dat er heldere en eenduidige normen in
de wet worden vastgelegd op basis waarvan de instellingen vervolgens hun
programma's en de uiwoering daarvan in kunnen richten, waarna die door de
Inspectie aan die normen getoetst kunnen worden. De huidige bevindingen
zouden slechts kunnen worden beschouwd als een o-meting, waaraan geen
waardeoordeel kan worden verbonden, maar die wel zeer nuttig is voor het
proces van totstandbrengen van de normen waaraan dan in een later stadium
daadwerkelijk getoetst kan worden. Op dit moment zou dus nog geen
waardeoordeel moeten worden gegeven over de wijze waarop de instellingen
invulling hebben gegeven aan een uur studielast; er is immers simpelweg geen
wettelijke norm waaraan de Inspectie de berekening van de studielast per
studiepunt kan toetsen, zodat de Inspectie op dit punt ook geen oordeel kan en
mag geven.

Voorstellen voor een oplossins

Overigens is het uiteraard wenselijk dat er wel normen komen voor de
studielast die helder, voorspelbaar en toepasbaar zijn en waarin rekening wordt
gehouden met de verschillen in achtergrond van de studenten, zodat deze
kunnen leiden tot een systeem van normen voor de tijdsbesteding die op de
verschillende groepen studenten kunnen worden toegepast.

Dat een volwaardige 4-jarige opleiding in het hoger onderwijs z4o
studiepunten moet omvatten, oftewel 6o studiepunten per nominaal studiejaar,
overeenkomend met 168o studieuren per nominaal studiejaar, wordt niet
betwist. Aan dit uitgangspunt, dat op Europees niveau geldt, valt niet te tornen.

Wat niet vast staat, is hoe tot deze 168o uur gekomen wordt en welke
inspanning daarbij hoort. Complicerende factor daarbij is dat deze norm
zonder onderscheid van toepassing is op zeer uiteenlopende en moeilijk
vergelijkbare groepen studenten: 17- of r8-jarigen die met goed gevolg een
eindexamen HAVO of WVO hebben afgelegd. MBO-ers en werkenden met en
zonder voor de opleiding relevante werkervaring, terwijl de norm ook op alle
soorten onderwijs wordt toegepast: voltijd en deeltijd onderwijs, klassikaal
onderwij s en afstandsonderwij s.

De WHW kent weliswaar de mogelijkheid van wijstellingen, maar die geven
slechts een zeerbeperkte mogelijkheid om met deze omstandigheden rekening
te houden. Vrijstelling kan namelijk op grond van artikel 7.rzb lid r onder d en
7.13 lid z onder r en t slechts door de examencommissie worden verleend voor
het afleggen van één of meer tentamens, of voor de praktische oefening voor
een bepaald tentamen. Voor studenten aan wie niet op grond van eerder
afgelegde examens of op grond van elders verworven competenties wijstelling
kan worden verleend voor een geheel tentamen - en dus voor een geheel vak -
bestaat niet de mogelijkheid om in het te volgen programma en de daarbij
behorende studielast rekening te houden met hun relevante kennis of ervaring.

Dit levert problemen op bij het opstellen van een programma dat rekening
beoogt te houden met de ervaring van de studenten. Artikel T.27biedl daarvoor
geen werkelijke oplossing, omdat in dat geval het werk zelf in het programma
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als onderwijseenheid moet worden aangemerkt, zodat dit zich niet leent voor
een genuanceerde benadering van vakken en tentamens in het algemeen.

Kortom, zowel de bepalingen met betrekking tot wijstellingen als de bepaling
met betrekking tot het meenemen van een relevante werkkring als
onderwijseenheid geven geen oplossing voor het probleem dat er geen
wettelijke normen zijn waaraan de invulling van de studielast per studiepunt
getoetst kunnen worden, zodat ook deze bepalingen de door de Inspectié
geformuleerde oordelen niet mogelijk maken.

Gevolg is dat een ervaren griffiemedewerkervan een rechtbank die een
opleiding HBo-rechten gaat volgen, maar niet beschikt over zoveel kennis dat
hij of zij wijstelling kan krijgen van gehele tentamens, in principe evenveel
uren aan de studie zou moeten besteden als een r7-jarige Havist.

Het ECTS schrijft echter helemaal niet voor dat met wijstellingen uitsluitend
wordt omgegaan op de wijze die thans in de WHW geregeld is. Binnen het
ECTS-stelsel kan heel goed bij de berekening van de feitelijke studielast van een
individuele student rekening gehouden worden met diens persoonlijke situatie,
met name met diens relevante werkervaring.

voor dergelijke studenten zou dus wel degelijk op individuele basis kunnen
worden vastgesteld dat zij de 168o studieuren deels bereiken door de
inspanning die voor hen nodig is om het onderwijsprogramma te volgen -
welke inspanning dan op zich lager is dan 168o uur - terwijl zij die eveneens
deels bereiken ofal bereikt hebben op basis van hun relevante werkervaring of
andere relevante ervaring of competenties. Dit kan worden gezien als een niet-
tentamengebonden wijstelling.

Uiteraard kan zo'n wijstelling uitsluitend gebaseerd worden op een degelijk
dossier met betrekking tot de betreffende student, criteria voor de beoordeling
van dat dossier en een zorgvuldige beoordeling van de examencommissie per
individueel geval. Dat sluit overigens niet uit dat wel een feitelijk efficiency
voordeel bereikt kan worden als ér veel studenten in vergelijkbäre
omstandigheden zijn (HBO-rechten wordt bijvoorbeeld gevolgd door veel
griffi emedewerkers en veel politiemensen).

Dit vereist een wijziging van de wet en mogelijk een nadere uitwerking bij
Ministeriële regeling. voordeel is dat de instellingen dan op een gefundeerde
wijze invulling kunnen gaan geven aan het concurrency effect, zij hun
opleidingen beter kunnen positioneren en dat deze opleidingen ook beter en
gefundeerder toetsbaar worden.

Daarnaast zou het ook wenselijk zijn als er in algemene zin meer inzicht zou
komen in de berekening van de studielast. Dit kan via wettelijke normering, of
via een systeem van best practices dat bij voorkeur een wettelijke grondslag
heeft. Dit zal overigens per opleiding verschillen; voor een kunstopleiding -
gelden heel andere onderwijsmethoden dan voor een ict- opleiding of voor een
rechtenopleiding. Het bestuderen van een aantal pagina's vakliteratuur in de
ene opleiding zal niet zonder meer vergelijkbaar zijn met hetzelfde aantal in een
andere opleiding. Dit zou onderdeel kunnen gaan worden van het systeem van
kwaliteitszorg, waarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden van

347aA62 (Ver)korte opleidingen in het hoger onderwijs, rapportage LOI 39



opleidingsspecifieke deskundigheid, bijvoorbeeld met behulp van de
beroepenveldcommissies en/of de visitatiecommissies. Het totstandbrengen
van dergelijke best practices verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, de
toetsbaarheid van de kwaliteit, de reputatie van de instellingen en tenslotte ook
het aanzien van de afgestudeerden.

Deze benadering is door de NRTO bij e-mail van z8 september zorz
voorgesteld aan het Ministerie en de Inspectie. De LOI sluit zich daar van harte
bij aan.

Tussenconclusie

Dit alles betekent dat de oordelen van de Inspectie over de studielast niet op de
wet gebaseerd zijn en onjuist. De Inspectie had zich dan ook van die oordelen
behoren te onthouden. Evenzeer dient te Inspectie zich te onthouden van
openbaarmaking van haar onjuiste oordelen over de studielast en dus -
tenminste in zoverre - van openbaarmaking van haar rapportage. De LOI roept
de Inspectie daartoe op.

Ais gezegd, de LOI is wel van harte bereid om mee te werken aan een nadere
invulling van de normering op dit gebied en daarmee aan het voor de toekomst
toetsbaar maken van de studielast.

De Inspectie komt in haar rapport tot de conclusie dat de studielast van de
opleiding aanzienlijk geringer is dan verwacht mag worden op grond van de
WHW. De LOI is het met deze conclusie niet eens, terwijl de Inspectie
bovendien als hiervoor aangegeven deze conclusie ook niet kan trekken. De LOI
heeft de opleiding geprogrammeerd conform de eisen van de WHW en de
opleiding is dan ook door de NVAO geaccrediteerd.

Oordelen van een toezichthouder worden door het publiek als betrouwbaar en
zwaarwegend gezien. Op een toezichthouder rust dan ook een verzwaarde
zorgplicht om zijn oordeel zorgvuldig en op basis van gedegen onderzoek te
geven. Een oordeel dat gebaseerd is op niet nader gespecificeerde persoonlijke
meningen en overtuigingen van de onderzoeker, zoals in de onderhavige
rapportage, is ontoelaatbaar.

De bachelor Toegepaste psychologie is een geaccrediteerde opleiding die op z3
maart 2tl12 een visitatie in het kader van de heraccreditatie heeft ondergaan.
Hierbij is de borging van de beoogde eindkwalificaties uitgebreid aan bod
geweest en adequaat bevonden. Het definitieve besiuit tot heraccreditatie nam
het NVAO-bestuur op z7 november 2012.

7.2 Infonnøtíeuerstrekking

In de opzet die de Inspectie gekozen heeft worden in paragraaf z.z een aantal
bevindingen gepresenteerd in het kader van de informatieverstrekking, hetgeen
onjuist en misleidend is, omdat die bevindingen daar niet onder gebracht
kunnen worden.

Ten aanzien van de toetsing van de informatieverstrekking aan de wettelijke
bepalingen bestaat namelijk een meer algemeen probleem. A::tikel7.r5 WHW
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bevat een algemene norm voor informatieverstrekking aan studenten, maar die
is niet lader uitgewerkt. Aan deze bepaling zelf vallen geen concrete
verplichtingen te ontlenen.

Artike! 7.r5 lid z bepaalt-dat de vertegenwoordiging van de instellingen (in dit
geval dus de NRTO) en de belangenoiganisatieJvan studenten (meinaÀe
LSVb en ISo) gezamenlijke afspraken moeten maken over de specificatie van
deze norm. Dit is ingevo-erd op r september zoro via de wet veisterking
besturing. In de Memorie van Toelichting wordt ook vermeld dat het
toenmalige Paepon,hier meeìezig is. Diiheeft geleid tot het Bestuurlijk
Samenwerkingsverband Studiekeuze rz3 dat viã de Stichting Studiekeuzerz3
(waarin de NRTo deelneemt) de website www.studiekeuzerä3.nlin stand
houdt. Binnen dat verband moeten naar mijn mening de criteria voor
informatieverstrekking nader uitgewerkt wòrden. vervolgens kunnen de
aanbieders, dus ook d-e I,oI, gehouden worden aan de daãr gemaakte afspraken
en dat kan de l_nspectie dan dus toetsen. Echter, dergelijke a]ßpraken zijn nog
niet gemaakt, dus kan de Inspectie daaraan ook nietloetsen.

Leidthet overleg niet tot resultaat, dan kan de Minister ingrijpen door de
criteria neerte leggen in een ministeriële regeling, *aarna d" lnspectie aan de
criteria uit die regeling kan toetsen. De Minister heeft echter kennelijk nog niet
besloten om van deze. m_ogelijtrheid gebruik te maken en een dergelijte 

o -- - -

ministeriële regeling is dan ook nog niet tot stand gekomen. Dit Éetäkent dat er
geen wettelijke criteria zijn waaraan de Inspectie de informatieverstrekking
door de LOI kan toetsen. In zoverre valt erãus geen wettelijke grondslag aãn te
wijzen voor het oordeel van de Inspectie en kaniit oordeel dus niet in st"and
blijven.

De Inspectie had dan ook behoren te wachten op de uitkomsten van het overleg
met de studentenorganisaties voor zij haar onderzoek voor wat betreft de
informatieverstrekking zoubeginnen. De instellingen hadden de mogelijkheid
moeten krijgen om dat overleg te voeren, afsprakeñ te maken en de
informatievoorziening in overeenstemming tì brengen met die afspraken,
waarna een onderzoek van de Inspectie had kunnen plaats vinden. uiteraard.
had de Inspectie ook een onderzoèk kunnen uitvoereì zodra de Minister de
normen voor de informatievoorziening op grond van artikel 7.r5 lid z \¡fHW
had vastgesteld.

De Inspectie is echter niet bevoegd om, als de Minister er (nog) niet voor kiest
om degelijke normen vast te stellen, zelf normen te bedenkenãn daarmee in de
bevoegdheid van de Minister te treden.

uiteraard kan de Inspectie wel toetsen of de oER aan de wettelijke normen
voldoet, zoals onder meer neergelegd in artikel 7.r3 wHW. In eérdere

-onderzoeken bij andere instellingen heeft de Inspeitie zich dan ook daartoe
beperkt. Artikel 7.r3 lid e onder e bepaalt dat de oBR de studielast van d.e
opleiding en van elkvan de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden
vermeldt. Artikel z.+lid_tbepaalt dat de studielast van elke opieiding en elke
onrlerwijseenheid door het instellingsbestuur wordt uitgedruikt in
studiepunten. De oERvan de opleiding Toegepaste psyihologie voldoet aan
deze wettelijke eisen. De InspeCtie had haaróordeel daärtoe räoeten beperken.
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Daarnaast kan de Inspectie toetsen of daadwerkelijk verstrekte informatie juist
of onjuist is. Daartoe biedt artikel6:.94 onder a BW al de grondslag, waarbij de
aard en eigenschappen van de dienst nader zijn uitgewerkt in artikel 7.r3
WHW. De Inspectie wekt echter de indruk het niveau van
informatieverstrekking veel verdergaand te kunnen toetsen, maar dat staat op
gespannen voet met artikel 7.1S WHW.

2 Hetverrichte onderzoek

z.r Beuíndíngen: algenteen

De LOI merkt op dat zij met ingang van z5 juni 2012 geen gebruik meer maakt
van de naam LOI University. De opleiding Master of Business Administration
en de masteropleidingen die in samenwerking met de Protestantse
Theologische Universiteit worden aangeboden worden onder het tabblad
'Master' gepresenteerd.Het samenwerkingsverband, en daarmee de bachelor
opleiding Theologie, is echter per r juni zorz beëindigd en wordt niet meer
vermeld in uitingen van LOI. Het aanbod van de pre-master en de
verdiepingsmaster in samenwerking met de Protestantse Theologische
Universiteit, alsmede het cursorisch daarvan afgeleide aanbod wordt
gecontinueerd tot in ieder geval rjuni zor3. Het cursorisch aanbod is op de
website opgenomen bij het separate cursusaanbod van de LOI. Op de website
wordt bij de eerste pagina van het 'Master'-aanbod direct genoemd dat het gaat
om Masteropleidingen van de Protestantse Theologische Universiteit. Ook is
daar de opleiding Master of Business Administration opgenomen.

De Inspectie rept in de inleiding over de conclusies die kunnen worden
ontleend aan het visitatierapport bij de Toets Nieuwe Opleidingen uit zoo7. De
door het panel toen gestelde waagtekens inzake de n¡¡aarte van vakken
betroffen het mogelijk teveel aan geprogrammeerde inhoud in de propedeuse,
niet een eventueel tekort aan leerinhoud. Dit is een constatering die opnieuw
ter tafel la¡¡am gedaan ten tijde van het accreditatieonderzoek in het voorjaar
van 2012. De Inspectie heeft van beide rapporten kennisgenomen en
onderstreept de verwachting dat het slechts weinigen zal lukken de opleiding in
drie jaar te voltooien. De impliciete constatering dat het hier dus echt een
volwaardig programma van 24o EC betreft lijkt later in de rapportage te zijn
vergeten.

2.2 Toelatíng

Ten aanzien van deelprogramma's en cursussen is de LOI uiteraard niet
verplicht wettelijke vooropleidingseisen te hanteren. De LOI past de wettelijke
toelatingseisen steeds correct toe. Er is geen aanleiding om de suggestie te
wekken dat dit niet het geval is. De toelatingseisen zijn in de wet geregeld, het
is niet zo dat de LOI deze in "wettelijk voorgeschreven documentatie" zou
moeten regelen, zodat in het rapport ten onrechte nog steeds de indruk wordt
gewekt dat de LOI zich op dit punt niet aan de wet houdt. Ook is het niet zo dat
de OER een aparte beschrijving zou moeten bevatten van de procedure bij
"daadwerkelijke doorstroom" naar de bacheloropleiding. Die "doorstroom" is
immers niets anders dan toelating tot de opleiding als bedoeld in hoofdstuk 7
WHW, waanroor de wettelijke toelatingseisen gelden. Als daarvóór aI vakken
behaald zijn die deel uitmaken van het programmavan die opleiding, hoeven
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die uiteraard niet opnieuw te worden gedaan, maar kunnen daarvoor op de in
de wet geregelde wijze wijstellingen worden verleend. Nu daarvoor in de
opleiding dus niet op basis van een gevolgd deelprogramma wijstellingen
kunnen worden verleend, moet die gewoon afgelegd worden. Dât hoeft niet
apart geregeld te worden, want het is gewoon onderdeel van het programma
van de opleiding volgens de OER.

Bij een deelprogramma wordt in de voorlichting benadrukt dat het qua inhoud
gaat om het theoretische deel van de betreffende modules en dus anders dan in
de volledige opleiding niet om praktijkopdrachten. Deze modules kan een
student binnen de bacheloropleiding wijgesteìd krijgen.
standaardwijstellingen (van theoretische modules) die op basis 

- 
van

deelprogramma's kunnen worden gegeven zijn per r septembei zotz aan de
onderwijs- en examenregeling toegevoegd.De LoI heeft met ingang van z6 juni
zorz het behalen van studiepunten in deelprogramma's gescñ.apt; dit is dus
allang doorgevoerd.

z.S Beroepspraktíjkuonníng

De Inspectie merkt op dat de oER zou moeten verbeteren ten aanzien van de
precieze rol van de werþlek en de stage. De OER en de overige aan de
studenten verstrekte informatie is op dit punt echter helder eñ eenduidig, zodat
dit oordeel van de Inspectie onterecht is.

,An$ers {n dg lnspectie in de rapportage meent, wordt in de oERwer degelijk
in de modulebeschrijvingen van de propedeuse, onder het kopje 'integralõ
opdracht propedeuse'gemeld dat de module uit opdrachten bestaat die de
student dient uit te voeren op een relevante werþlek. In de onderdelen over
praktijþ portfolio, afstudeeropdracht en in het onderdeel over examens staat
beschreven dat vanafde module integrale opdracht propedeuse de student over
een relevante werþlek dient te beschikken. De LOI voldoet op dit punt aan alle
wettelijke eisen. voor de studenten is ook duidelijk waar zij aãn moeten
voldoen.In deOBR is een tekst opgenomen waarin expliciet wordt beschreven
wanneer een werþlek benodigd is in de opleiding.

Met b-etrekking tot de opmerking van de Inspectie dat in de OER bij de
betreffende programmabeschrijving is opgenomen dat als ingangseis voor de
integrale eindopdracht in de hoofdfase van so EC alleen de propèdeuse is
opgenomen, merkt LOI het volgende op. De flexibele inrichting van het
curriculum brengt met zich mee dat de studenten de volgorde waarin ze de
praktijkopdrachten uitvoeren zelf kunnen bepalen. Na het afronden van de
propedeuse mogen studenten aan alle praktijkopdrachten werken, ook de
integrale opdracht.

In de oERbeschrijft de LoI de'voorkennis'. voor alle elementen van de
hoofdfase is dit de propedeuse. In het portfolio en in de exameninformatie staat
dat het assessment halverwege voltooid kan worden na de helft van de
p-raktijkopdrachten en het afsluitende assessment na álle praktijkopdrachten
plus de integrale opdracht hoofdfase. op deze wijze is de integrále õpdracht
hoofdfase dus aan het eind van de hoofdfase geprogrammeerã.
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Anders dan in de rapportage wordt aangegeven, vermeldt de OER (p. u9) dat
de student 168o uur stage moet lopen of moet werken op een relevante
werkplek.

De stage- of werþlekwordt geselecteerd op basis van het criteria, waaronder
het criterium dat de praktijkopdrachten aldaar gerealiseerd kunnen worden.
Indien de praktijkopdrachten niet op één stage- of werþlek gerealiseerd
kunnen worden, kan een student een tweede stage- of werþlek inzetten. Dit
wordt in een instructie aan de student nadrukkelijk vermeld en is opgenomen
in de OERvan r september 2oL2.

Onderdeel r.t onder 3van de rapportage besluit met de opmerking dat de rol
van de werþlek wagen oproept waarop de documentatie geen of onvoldoende
antwoord geeft en wordtvervolgens beoordeeld met een D. Dit oordeel is
onjuist; de rol van de werkplek is helder en afdoende weergegeven.

Ten aanzien van onderdeel r.z onder z geldt het volgende. Wat betreft de
beoordelingen van en op de werþlek stelt de Inspectie vast dat deze niet zijn
opgenomen in de studentdossiers. Zoals tijdens het bezoek van 4 juni 2ol2
aangegeven, heeft de LOI in haar introductie gemeld dat sprake is van een
beleidswijziging ten aanzien van het bewaren van documentatie en is een
nadere toelichting gegeven. Inmiddels worden documenten behorende tot het
studentendossier, tot nadere wetgeving bekend is, bewaard.

De tekst over de opdrachten en dat deze'voor alle studenten vooralsnog
hetzelfde zijn'is geen goede weergave van de werkelijkheid.Alle studenten
maken dezelfde opdrachten in de propedeuse. Binnen
uitstroomvariantenmaken studenten ook dezelfde opdrachten. De omschrijving
van de opdrachten is dus voor iedere student binnen een afstudeerrichting
gelijk. De daadwerkelijke invulling en uitvoering van de opdracht is vervolgens
afhankelijk van de werkplek waar de student de opdracht maakt. Of een student
nu reeds een relevante werkplek bij aanvang van de opleiding heeft of
gedurende de opleiding een aparte werþlekvindt (dus stage loopt), alle
werþlekken moeten aan dezelfde eisen voldoen en iedereen moet dezelfde
opdrachten met hetzelfde eindniveau en met betrekking tot dezelfde
competenties kunnen voltooien. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat in
uitzonderingsgevallen bepaalde opdrachten lastig te maken zijn, dan komt LOI
in overleg met de student en werþever met een oplossing op maat.

In de rapportage wordt het realiseren van praktijkopdrachten door studenten
die geen relevante werkplek hebben genoemd. Zoals eerder echter al
aangegeven dient iedere student altijd over een relevante werkplek ofstageplek
te beschikken om de praktijkopdrachten uit te kunnen voeren. Uiteraard is er
een percentage studenten dat start met de opleiding en op dat moment nog niet
beschikt over een relevante werkplek. Zodrazij echter aan de
praktijkopdrachten gaan beginnen, dienen zij over een relevante stage- of
werkplek te beschikken. Naar de mening van de LOI wordt dit duidelijk
gecommuniceerd aan studenten en is de borging hiervan eveneens voldoende.
Het oordeel van de Inspectie is op dit punt dus onjuist.

Wat betreft de uitkomst van de studentenevaluatie (zorr) waaruit blijkt dat
42oÁvan de respondenten niet werkzaam is in het vakgebied, tekent de LOI aan
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dat SB% van alle respondenten nog in de propedeutische fase zat en nog niet
begonnen was met de integrale opdracht dan wel het praktijkgedeelte van de
hoofdfase en derhalve ook nog niet genoodzaakt was om over een relevante
werkplek te beschikken. Dit wordt gestaafd op basis van de resultaten in en
anaþe van onderstaande tabellen.

Werkzaam in het vakgebied, beantwoord met Ja':

Werkzaam in het vakgebied, beantwoord met 'nee'

Het overgrote deel van de studenten die dus niet werkzaam zijn binnen het
vakgebied, bevindt zich in de propedetse (8z,9?6). Zes studenten bevinden zich
in de hoofdfase en zijn niet werkzaam binnen het vakgebied.

Onderzoek naar deze zes studenten laat zien dat drie ervan in de hoofdfase de
integrale opdracht propedeuse nog niet hebben voltooid en slechts
verschillende theoretische modules in de hoofdfase hebben afgerond. Zij
hebben dus ook nog geen relevante werk- of stageplek nodig gehad om d.oor te
studeren.

De overige drie studenten die zich in de hoofdfase bevinden, hebben wél
praktijkmodules afgerond, inclusief de integrale opdracht in de propedeuse.
Alle drie de studenten hebben een praktijkovereenkomst per post ingestuurd,
hun werþlek is gecontroleerd en zodoende hebben zij op een relevante en
geschikte stageplek hun opdrachten voltooid.Zij zijn dus niet werkzaam binnen
het vakgebied, maar hebben wel voor een relevante stageplek gezorgd om hun
praktijkopdrachten te maken.

Alle studentendossiers zijn op dit punt dan ook, anders dan de Inspectie in r.z
onder z stelt, op orde.

2.4 ,Sfudie¿cst

Indien wordt gekeken naar de daadwerkelijke beoordeling van de studielast in
hoofdstuk z.z, onderdeel r.r onder 4 en onderdeel r.z onder B, blijkt dat het
probleem inderdaad niet is dat de opleiding niet hetjuiste aantal studiepunten
zou omvatten, maar dat de Inspectie van mening is dat een studiepunt niet de

Fase In absolute aantallen In percentages
Propedeuse / eerste leerjaar: tg studenten s9,6%
Hoofdfase jaar r/ tweede leeriaar g studenten t8,z%
Hoofdfase jaar z / derde of vierde
leeriaar:

tz studenten 25%

Afstudeerfase: 8 studenten t6,7%

Fase fn absolute aantallen In percentages
Propedeuse / eerste leeriaar: zg studenten 8z,g%
Hoofdfase jaar r/ tr,veede leeriaar: .s studenten 1430/6
Hoofdfase jaar e / derde of vierde
leeriaar:

r student 2,8o/o
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juiste studielast omvat. Als gezegd bestaan juist hier geen wettelijke normen
voor, zodat de Inspectie ook niet aan wettelijke normen kan toetsen. De
Inspectie tracht dit te omzeilen door steeds te spreken van "wat verwacht mag
worden", maar geeft geen bron waarop die verwachtingen gebaseerd kunnen
worden. Kennelijk betreft het hier de persoonlijke meningen van de Inspectie,
maar artikel 3 en 12a WOT geven de Inspectie niet de bevoegdheid daaraan te
toetsen.

De informatie voor wat betreft de studieduur is naar het oordeel van de
Inspectie niet eenduidig: niet duidelijk is welke doelgroep tegen welk tempo
een bepaalde studieduur mag verwachten. De LOI merkt ten aanzien hiervan
op datde studieduur op voorhand niet generiek is aan te geven aan potentiële
studenten, omdat de duur van een aantal factoren aftrankelijk is, zoals
vooropleiding, wijstellingen, werkplek en studietempo. Aan studenten wordt
dit op de volgende wijze gecommuniceerd:

'Afhankelijk uan taerker aring, eerder behaalde diploma's, de huidíg e
taerkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kun je deze uierjarige
Hbo-opleiding in g tot 6 jaar afronden'.

Uiteraard kunnen studenten voorafgaand aan de opleiding persoonlijk
studieadvies ontvangen om een concretere indicatie te krijgen. Tot meer is de
LOI ook niet gehouden.

De tekst over een wekelijkse studiebelasting van 15 - 20 uur is bij supplement
d.d. z7 maart zorz verwijderd uit de OER.

De Inspectie komt met een eigen berekening van het aantal studiepunten per
opleiding die volledig voorbij gaat aan het wettelijk systeem. De OERvermeldt
het correcte aantal wettelijke vereiste studiepunten. Dat kan niet gepasseerd
worden met een eigen theorie van de Inspectie die geen enkele grondslag in de
wet heeft. De Inspectie vervolgt deze paragraaf met nog veel meer aannames
zonder wettelijke grondslag (en zelfs zonder enige wetenschappelijke
onderbouwing). Die kunnen het oordeel van de Inspectie niet dragen.

In de OER (pag. rrS) worden de factoren genoemd die tot reductie van de
studielast kunnen leiden. In de rapportage wordt opgemerlit dat de wijze
waarop de samenloop van onderwijs en werkkring de efñciency vergroot uit de
documentatie niet Òp te maken is. Dit beweemdt LOI ten zeerste. In het
gesprek op 4 juni zotz is door LOI aangegeven dat deze factoren weliswaar
lastig te k'wantificeren zijn maar dat uit de praktijkblijkt dat de genoemde
factoren wel degelijk van invloed zijn. In de gesprekken van 4 juni 2012 is
zijdens de Inspectie ook erkend dat deze wel degelijk een mogelijke positieve
rol zouden kunnen spelen. Iets anders is dat dit op voorhand niet te
li¡,vantificeren is, maar er is ook geen wettelijke eis aan te wijzen die dat zou
voorschrijven. De LOI verzoekt dan ook om aanpassing van de rapportage in
deze.

Wat betreft de bemerkingen over de efficiencyfactor voor afstandsonderwijs in
relatie tot de technisch lastige vakken merkt de LOI op dat van haar kant niet
wordt beweerd dat de efficiency factor voor alle studenten tot een reductie van
de studieduur leidt. In de OER is opgenomen dat het tot een reductie van
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studielast kan leiden. De bewering dat technisch lastige vakken op basis van
_zelfstudie ¡neer tijd zouden kosten dan met ondersteuning van colleges is niet
helder, wel is duidelijk dat er een doelgroep is die baat heéft bij klasðikale
ondersteu_ning. De Inspectie hanteert hier aannames waarvan de onderbouwing
volstrekt duister is en die dus niet gebruikt kunnen worden voor de
beoordeling.

In de rapportage is opgenomen dat Lol-breed tussen 2oor-2oto z5%ovan alle
afstudeerders binnen 3 jaar afstudeerde en 45% binnen 4 jaar. Hiei wordt
ven4¡ezen naar LOl-brede afstudlergegevens. Onbekend is waar deze cijfers op
zijn gebaseerd.Het gaat hier om hogeschoolbrede cijfers die in het kader van 

-

een ander onderzoek verstrekt zijn en die nu zonder meer worden toegepast op
een spe,cifieke opleiding. Als de Inspectie een oordeel wil geven over Toegepasie
Psychologie, moet zij dat baseren op gegevens over die opleiding. rijdenJhìt
bezoek overhandigde LOI het overzicht van de rB afgestudeerden stúdenten
hbo Toeg_epaste Psychologie. van deze r8 studeerde 33% binnen 3 jaar af en
ook gg% binnen 4 jaar. ook is aangetoond dat deze 'snelle' studenten over
l'rijstellingen en - in ilder geval in een woeg stadium van de opleiding - over
een releva¡te werþlek beschikten waardoor zij relatief snel doãr de oþleiding
heen konden. De resrerende 33% van de studenten had meer dan 4 jaar nodif
voor afrondingvan de opleiding.

In onderdeel r.z onder 3 sub 3 geeft de Inspectie een voorbeeld waarbij zij er
aanvankelijk van uit is gegaan dat het volgen van een vak uitsluitend bãstäat uit
het lezen van literatuur, waarbij het verwerken van die literatuur niet
me,egerekend zou mogen worden. Vervolgens heeft de Inspectie dat standpunt
na kritiekvan de LoI losgelaten. Toen de LoI vervolgens ãangaf dat in iedler
geval ook het maken van oefeningen moet worden mèegenomen, heeft de
Inspectie geoordeeld dat "dergelijke activiteiten in het algemeen in de
studielast verdisconteerd zijn".ook dat standpunt is lateiweer verlaten, want
nu heeft de Inspectie een andere reden aangevoerd waarom oefeningen niet
mee mogen worden gerekend. De Inspectie heeft op dit punt dus al twee maal
haar visie moeten laten vallen, omdat die onhoudbãar bieek en heeft nu weer
een nieuwe norm bedacht. Er valt echter ook geen enkele grondslag aan te
geven voor het thans opgenomen oordeel van de Inspectie.

Vervolg_ens geeft de Inspectie een oordeel over de studielast op basis van de tijd
die studenten hebben aangegeven aan hun opleiding te besteden .Deze
benadering is zoals hiervoor al besproken volstrekt onverantwoord. Onbekend
is immers wat de voorkennis van deze studenten is geweest, welke relevante
werkervaring deze studenten hebben, welke studierèsultaten zij behaald
hebben en in hoeverre hun inschatting betrouwbaar is. Bovendien heeft LoI
t_ijdens het bezoek op 4 juni en in het tweede gesprek op z6 juni benadrukt dat
de gegevens niet geïnterpreteerd mogen worden als zijñde ervaren studielast
(op moduleniveau).

De LoI is op g,rond van artikel 7.r4 wHWwettelijkverplicht om dergerijk
onderzoek te doen en heeft dat dan ook gedaan. om de2eHde reden zijn de
resultaten van dit onderzoek aan de Inspectie ter beschikking gesteld. Dat wil
echter nog niet zeggen dat op basis daarvan geconstateerd ka-n worden dat de
wet niet *g1qt nageleefd, zelfs niet als de wet wel normen voor de berekening
van de studielast zou bevatten. De LoI heeft alle beschikbare gegevens
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overhandigd, met inbegrip van gegevens die beschikbaar zijn gekomen na het
bezoekvan de Inspectie. Dat betekent echter nog niet dat op basis van die
gegevens ook op een verantwoorde wijze door de Inspectie conclusies kunnen
worden getrokken. Nadrukkelijk is aangegeven dat er nog te weinig gegevens
uit deze evaluaties beschikbaar zijn, om hier harde conclusies aan te verbinden
voor deze programmaonderdeien. Wel is in de aanvullende informatie op basis
van onderzoek op hoofdlijnen de ervaren studielast weergegeven en is op 29
juni geaggregeerde informatie van dit onderzoek toegezonden.Daar komt bij
dat de opleiding relatief recent gestart is en er daarom beperkte mogelijlheden
tot evaluatie zijn geweest en er ook nog geen statistisch relevant materiaal is.De
LOI wijst er op dat de huidige afgestudeerdenToegepaste psychologie de
eersten zijn die er in zijn geslaagd de opleiding af te ronden. De opleiding is
relatiefjong en zodoende zijn deze afgestudeerden voorlopers op de overige
studenten. De Inspectie komt uiteindelijk tot de conclusie dat de evaluatie
"onvoldragen" is, maar wekt daarmee ten onrechte de suggestie dat de LOI niet
aan de eisen van artikel Z.r+ WHW zou hebben voldaan, terwijl het hier in
werkelijkheid dus gaat om een evaluatie die gezien de aanwezige
studentenpopulatie nog beperkt is en die zich in de loop derjaren verder zal
ontwikkelen.

Voorts stelt de Inspectie op p. 10 bovenaan dat een programma dat uitgaat van
5z studieweken per jaar zou leiden tot studeerbaarheidsproblemen. De
Inspectie vergeet echter dat het hier niet gaat om de programmering, maar om
de evaluatie, waarbij de LOI heeft aangegeven dat de eerste groep studenten
feitelijk bestond uit ervaren en snelle studenten.

Indien afgestudeerden van een bepaalde opleiding het te verwachten niveau
behalen, waarbij dit niveau vergelijkbaar is met andere opleidingen van
dezelfde soort aan andere instellingen, is er bovendien geen aanleiding om te
oordelen dat deze opleiding niet aan de eisen voldoet, en zeker niet op basis van
eigen willekeurige aannamen over de studielast.

Hierbij moet ookbedacht worden dat de opleidingen van de LOI
afstandsonderwijs betreffen, waarbij het aantal contacturen dus per definitie
beperlit is. Uitgangspunt van het wettelijke systeem is dat een HBO-graad ook
via afstandsonderwijs behaald kan worden. Daarbij dient uiteraard hetzelfde
eindniveau behaald te worden als bij het traditionele contactonderwijs dat door
de bekostigde onderwijsinstellingen aangeboden wordt. De te bestuderen stof
zal dus gelijk of in ieder geval gelijkwaardigzijn, maar de tijdsbesteding zal
verschillen omdat de contacturen ontbreken. Dat is echter inherent aan het
wettelijke systeem. Ook dit betekent dat de door de Inspectie gehanteerde
benadering niet de juiste is. In feite zou alleen getoetst moeten worden of de
LOI hetzelfde eindniveau bereil¡t als het bekostigde contactonderwijs in
dezelfde opleidingen. Overigens beschil¡t de Inspectie niet over de
competenties om dit te kunnen toetsen, wat dan ook tot het werkterrein van de
N\¡AO behoort.

De LOI heeft haar visie op de studielast van de opleiding uiteengezet in een
uitgebreide notitie "Kwalitijd?" met bijlagen, die in het kader van het onderzoek
ook aan de Inspectie toegezonden is. Naar aanleiding van het onderzoek en de
gesprekkenbetreffende studieduur en studielast op 4 juni zorz heeft de LOI de
normen en ontwerpcriteria expliciet gemaakt in een analyse van de opleiding
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Toegepaste Psychologie.Deze analyse is gericht op de twee door de Inspectie
beoordeelde onderwijseenheden. Het resultaat van deze analyse alsmede een
overzicht met betrekking tot de studielast van de opleiding Toegepaste
Psychologie en de onderliggende uitstroomvarianten voor wat betreft de
theoretisch varianten zijn de Inspectie toegezonden als bijlagen bij de notitie
"Kwalitijd?". Op grond van de gegeven uitwerking kan worden opgemerkt dat
er weliswaar verschillen zijn in studielast fussen de uitstroomvarianten, maar
dat overall (inclusief de praktijkonderdelen van de opleiding) een adequate
studielast is geprogrammeerd.

De LOI stelt zich dan ook op het standpunt dat de borging van het niveau zich
veeleer moet richten op de inhoudelijke lijn - de learning outcomes als
inhoudelijke resultaten - dan op kwantitatieve normen. Ook is voor dit
argument steun te vinden in de omstandigheid dat opleidingen, waaronder de
opleiding Toegepaste Psychologie, worden ontworpen en ontwikkeld op basis
van (landelijk) beroeps- en opleidingsprofielen. De daarop gebaseerde
eindkwalificaties vormen het eindniveau van de opleiding. Deze worden
periodiek gevalideerd door het werkveld (beroepenveldcommissie en/of
werkveld referentieonderzoeken). Het gaat derhalve om de borging van het
eindniveau.

In de rapportage van de Inspectie wordt uitsluitend een numerieke benadering
gehanteerd op basis waarvan wordt geconcludeerd dat de studielast aanzienlijk
geringer is "dan verwacht mag worden. De LOI acht deze constatering in de
vorrn van een aanname te kort door de bocht. Zoals gezegd dient een
inhoudelijke benadering gekozen te worden, waarbij de LOI aantekent dat dit
niet betekent dat zij de studielast van onderwijseenheden niet van belang zou
vinden. Echter een rekenkundige benadering - ontleend aan het voltijd
dagonderwijs - met voorbijzien aan het bijzondere karal,<ter van de
afstandsopleiding in deeltijd ten behoeve van werkenden is onjuist, te meer
daar het onderzoek van de Inspectie zich met name richtte op twee
vaktheoretische onderwijseenheden (modules) van de opleiding Toegepaste
Psychologie, waarbij de samenhang in het onderwijsprogrammabuiten beeld is
gebleven. Ook om die reden is er een te smalle basis voor de bedoelde aanname
van de Inspectie.

Kortom, er zijn geen wettelijke of andere eenduidige normen voor het
berekenen van de studielast in studieuren. Er is geen wettelijke grondslag voor
het onderzoek noch voor het oordeel van de Inspectie. De Inspectie heeft haar
oordeel niet op een deskundig en zorgvuldig onderzoek gebaseerd. Bovendien
zijn de oordelen van de Inspectie onjuist.

Conclusie is dan ook dat de passages over de studielast uit de rapportage van de
Inspectie geschrapt dienen te worden. Publicatie van het rapport van de
Inspectie in de huidige vorm is onrechtmatig.

2.5 Studíeduur

De LOI biedt haar opleidingen aan onder de expliciete vermelding dat het
opleidingen van 24o EC betreft welke inhoudelijk en qua niveau equivalent zijn
met het vierjarig aanbod in het initiële hbo-bacheloronderwijs. De opleidingen
worden sinds september 2011 niet meer aangeboden als driejarig traject. De
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driejarigheid in die claim had overigens geen betrekking op de studieduur,
maar op de betalingsduur.

Inmiddels is in overleg met de NVAO het aanbod nader gespecificeerd: het
betreft vierjarige bachelortrajecten die, aftrankelijk van de al aanwezige
kwaliteiten (vooropleiding, werkervaring, eerder verworven certificering,
beschikbare tijd enzovoort), in een periode van 3 tot 6 jaar kunnen worden
voltooid. De betalingsduur van het collegegeld voor de bachelorprogramma's
van LOI Hogeschool varieert van 3 tot 4 jaar (lees: 36 tot 48 maanden) en is
gerelateerd aan het aantal eventueel verleende wijstellingen voor
onderwijseenheden. De geldigheid van verleende wijstellingen bedraagt 6 jaar.

In alle gevallen heeft een student die het volledige collegegeld heeft voldaan de
mogelijkheid tot 6 jaar te studeren. Daarna kan men verder studeren maar
vindt omwille van aansluiting op het werkveld, mogelijk verlopen
wijstellingsrechten en actualiteitsgarantie een herbeoordeling ten behoeve van
herinschrijving plaats. Op individueel niveau wordt dan bekeken of een
opleiding alsnog in hetzelfde of in een herzien programma kan worden
voltooid, mocht die wens aan studentzijde leven.

De LOI biedt een vierjarig bachelorprogramma in deeltijd aan en faciliteert de
student die in drie tot zes jaar te voltooien; gemiddeld ronden de hogeschool-
studenten hun studie af in een periode van 5,5 jaar, gerekend over de alumni
van alle hbo-opleidingen van LOI Hogeschool gezamenlijk De eerste 18
afgestudeerden van HBO Toegepaste Psychologie deden dat in gemiddeld 3,5
jaar.Zij genoten aanzienlijke wijstellingen en behaalden bovendien door hard
te studeren inderdaad ruim 6r studiepunten per jaar. Gemiddeld heeft deze
groep studenten voor So studiepunten aan wijstellingen gekregen, zodat 3,g
jaar gewoon de nominale studieduur is (het is daarmee dus ook geen verkorte
of versnelde opleiding). Het betreft hier een groep zeer gemotiveerde
studenten. Over enkele jaren zal het gemiddelde naar verwachting aanzienlijk
zijn gedaald.

Eerder opgedane kennis en vaardigheden, vooropleiding, beschikbare tijd om
te studeren en het al bij aanvang of woeg in de opleiding beschikken over de
juiste werþlek in het kader van de opleiding, zijn factoren die mede bepalen
hoe lang een student er over doet zijn getuigschrift te behalen. Een constatering
waarin de onderzochte opleiding verre van alieen staat. De studenten
Toegepaste Psychologie die in staat waren in een korter tijdbestek dan 4 jaar
hun opleiding te voltooien beschikten aantoonbaar over een gedegen
vooropleiding, de juiste voorkennis op grond waarvan zij veelal ook in
aanmerking kwamen voor wijstellingen en over een voor de opleiding relevante
werþlek.

De constateringen van de Inspectie met betrekking tot de studieduur kunnen
dus niet in stand blijven en bovendien niet ten grondslag worden gelegd aan de
beoordeling van de studielast.

2.6 Vríjstellíngen

De wet staat wijstellingen op grond van werkervaring toe. De OER beschrijft de
mogelijkheid van wijstelling op basis van een onderzoek. De LOI houdt zich ten
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aanzien van wijstellingen aan alle wettelijke regels. Het oordeel "D" is dan ook
onjuist.

De opmerking over de standaardbrief voor wijstellingen is feitelijk onjuist.
Immers, het is feitelijk niet zo dat studenten pas bü de aanwaag van het
bachelorgetuigschrift de bewijzen dienen aan te leveren. Dit is õok door de LoI
toegelicht, wat door de Inspectie wel juist is weergegeven. Hoogstens leek uit de
oude standaardbrief iets anders te volgen, maar dat was niet het toegepaste
beleid. De feitelijke gang van zaken blijkt dan ook niet uit deze brief. 

-

2.7 Ond.erwíjs

Bij uiwoering algemeen overweegt de Inspectie dat geen afrnrijkingen zijn
aangetroffen. Het oordeel moet dus "J" zijn en niet een waagteken. Uitdit
waagteken lijken vooral de vooroordelen van de Inspectie te spreken, maar dat
mag geen grondslag zijn voor het oordeel van een toezichthouder.

2.8 Exannencommüssfe

Ten aanzien van de centrale examencommissie merkt de LoI hetvolgende op.
De opgenomen conclusie inzake "onvoldoende uitvoeren van wettelijke takeñ"
achten wij onjuist. De examencommissie voldeed wel degelijk aan háar
wettelijke taken. In de centrale examencommissie hadden sþecifieke
domejnvertegenwoordigers zitting die als onafhankelijke deskundigen
functioneerden. De centrale examencommissie hield iich erpliciet bezig met de
wettelijke taken zoals omschreven in artikel 7.rzb wHW. In het kader van
voortschrijdend inzicht is de centrale examencommissie echter zelf tot de
conclusie gekomen dat deinrichting van de examencommissie voor verbetering
vatbaar was en dat de huidige systematiek tot nog betere invulling van haar
wettelijke taken leidt. Daarom is gekozen voor een constructie waãrbij er één
centrale examencommissie is en tevens examencommissies per domein.

Ook in de toekomst zullen bijvoorbeeld wijstellingsbeslissingen formeel onder
verantwoordelijkheid van de centrale examencommissie plaatsvinden, maar in
de praktijkworden uitbesteed aan een centrale toetsings--c.q. toelatings- en
wijstellingscommissie, aldus de rapportage (onderdeel 3.3. taken
examencommissie).
Deze conclusie is onjuist. Letterlijk is aangegeven dat de centrale
examencommissie namens de examencommissies toezicht houdt op de
processen rond toelating en wijstelling en het opereren van de toelatings- en
wijstellingscommissie. Dat is een commissie in de zin van een
toetsingscommissie bij wie centraal de uitvoering van het toelatings- en
wijstellingsproces is belegd. Individuele bevindingen en voorsteilõn tot
wijzigingen inzake toelating en wijstelling worden geagendeerd en dus
besproken in elke examencommissie afzonderlijk. Dat itaat los van de
mogelijkheden die elke afzonderlijke examencommissie heeft het proces van
toelating en wijstelling te auditen/onderzoeken.

ookten aanzien van de daaropvolgende opmerking van de Inspectie, die de
suggestre in zich bergt dat concrete en op afzonderlijke opleidingen betrekking
hebbende beslissingen als vorenbedoeld niet lager in de organisãtie van de
interne kr¡raliteitszorg worden belegd, kan worden opgemeikt dat deze
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beslissingen wel degelijk lager in de organisatie zijn belegd. Deze beslissingen
worden niet genomen onder verantwoordelijkheid van de centrale
examencommissie, maar onder die van de afzonderlijke examencommissies
met als uitvoerende de toelatings- en wijstellingscommissie.

De Inspectie beschrijft dat er tijd nodig is om de werkwijze en het takenpakket
te formuleren. De LOI is het hier niet mee eens; de Examencommissie Social
Studies, die deels bestaat uit docenten en begeleiders, is geinstalleerd en
vervult haar taken en verantwoordelijkheden. Hiervan zijn ook bewijzen in de
vorm van de eerste notulen en auditrapportage.Het stuk met betrekking tot de
vrijstellingsbeslissingen is niet juist beschreven: wijstellingsbeslissingen zullen
formeel onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie Social
Studies plaatwinden. In de praktijk wordt de uitvoering uitbesteed aan een
centrale toetsings- en wijstellingscommissie. Beleid wordt dus
opleidingsspecifiek vastgesteld in de examencommissie.

g. Conclusies

De bachelor opleiding Toegepaste psychologie is ten onrechte betrokken in een
landelijk onderzoek naar korte en intensieve trajecten. Immers, Toegepaste
Psychologie is geen korte of intensieve opleiding. Het betreft een vierjarige
geaccrediteerde bachelor opleiding in deeltijd bestaande uit z4o studiepunten.
Conform artikel Z.q jo Z.+b jo 7.7WHW voldoet de opleiding hiermee aan de
eisen van de WHW. Dat de student wordt gefaciliteerd om het programma
tussen de drie en zesjaar te voltooien aftrankelijk van vooropleiding,
achtergrond, werkervaring etc. doet hier niets aan af.

De Inspectie mag in het onderhavige onderzoek op grond van artikel 3 en 12a
WOT alleen toetsen aan de wettelijke vereisten zoals die uit de WHW
voortvloeien. De Inspectie is echter veel verder gegaan en heeft zelfs, waar
wettelijke criteria ontbreken, die zelf verzonnen.
De algemene conclusie van de Inspectie is dat van de opleiding Toegepaste
Psychologie onvoldoende duidelijk is hoe wordt gewaarborgd dat de beoogde
eindkwalificaties in de volle breedte worden gerealiseerd. Het betreft hier zoals
eerder aangegeven een geaccrediteerde opleiding die op z3 maart zorz in het
kader van heraccreditatie beoordeeld is door een panel van de NVAO en
waarover het NVAO-bestuur op z7 november 2c12 het besluit tot
heraccreditatie heeft genomen.

De conclusies van de Inspectie ten aanzien van de studielast zijn in strijd met
de wet en onrechtmatig.De Inspectie stelt te toetsen aan wettelijke criteria,
terwijl de criteria die de Inspectie heeft gehanteerd geen grondslag in de wet
hebben. Bovendien is onduidelijk waar deze criteria dan wel vandaan komen,
hetgeen de Inspectie ook niet heeft onderbouwd. Sterker nog, de wijze van
beoordeling van de Inspectie is in strijd met de zowel in Nederland als in
Europa algemeen geldende opvattingen op dit punt, zoals die ook zijn
neergelegd in documenten van de NVAO, het Ministerie van OCW en de
Europese Commissie. De Inspectie komt met een negatief oordeel over de
opleiding Toegepaste Psychologie, maar kan dat oordeel niet op een
deugdelijke wijze onderbouwen.
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De conclusies van de Inspectie met betrekking tot de examencommissies zijn
niet op feiten gebaseerd, maar zelfs niet op de bevindingen van de Inspectie
zoals die in haar eigen rapportage zijn opgenomen.

Anders dan de Inspectie meent, is de informatie die aan studenten wordt
verstrelit over de relevante werkervaring en het verrichten van
praktijkopdrachten geheel in overeenstemming met de wettelijke vereisten en
bovendien helder.

Op het punt van de vervangende stage is er geen sprake van strijd met artikel
7.r3lid z onder dWHW.

Op al deze punten zijn de conclusies van de Inspectie onjuist.

Openbaarmaking van het rapport in zijn huidige vorm is dan ook onrechtmatig
Hier is de Inspectie al herhaaldelijk op gewezen, maar dat heeft er tot op heden
niet toe geleid dat de Inspectie zich alsnog aan de wet is gaan houden.

De LOI roept de Inspectie dan ook een laats maal op om van openbaarmaking
van deze rapportage in zijn huidige vorm af te zien. Als de Inspectie toch tot
openbaarmaking overgaat, zal de LOI zich beraden op passende maatregelen.

Met wiendelijke groet,

mr. M.J. Kuipers
voorzitter bestuur
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Bijlage 1: Stage en werkplek

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie speelt de combinatie van stage- c.q. werkplek
een belangrijke rol in het aanbrengen en toetsen van de voor de afgestudeerde
relevante beroepscompetenties. Deze belangrijke rol van de werkplek komt terug in de
volgende viertrap: integrale opdracht propedeuse, praktijkgedeelte hoofdfase, de
praktijkopdrachten uit de hoofdfase en de afstudeeropdracht. Deze elementen zijn
verplícht.

Nader uitgewerkt: ter afronding van de propedeutische fase moet in de opleiding hbo
Toegepaste Psychologie de integrale opdracht propedeuse uitgevoerd worden op een
relevante werkplek. Tijdens de hoofdfase van de opleiding dient de student te
beschikken over een relevante werkplek om de praktijkopdrachten van de hoofdfase uit
te kunnen voeren. Er moeten in de hoofdfase voldoende praktijkuren op een relevante
werkplek kunnen worden gedraaid om de vereiste werkervaring op te doen. En tot slot
is een relevante werkplek vereist voor het voltooien van de afstudeeropdracht.
De student dient daartoe in de hoofdfase 1680 uur stage te lopen of te werken op een
relevante werkplek. Het gaat om een werkplek, heeft de student die werkplek niet, dan
betreft het een stageplek. Ongeacht of het om een werkplek gaat die de student al
bezat voor aanvang van de opleiding, aangenomen heeft voor het volgen van de
opleiding of een (onbetaalde) stage naast een andere, niet aan de opleiding
gerelateerde, baan, moet de plek aan dezelfde eisen voldoen, moeten evenveel
praktijkuren doorlopen worden en moeten dezelfde verplichte onderdelen afgerond
worden. Het betreft in alle gevallen de praktijkperiode van de opleiding, die in dit stuk
wordt aangeduid als werkplek.

Relevantie werkplek
De werkplek is relevant indien voldaan is aan een aantal eisen. Deze eisen zijn als
volgt:

1.

Op de werkplek dient de student vaardigheden op het gebied van diagnostiek en
begeleiding op te kunnen doen welke zijn gerelateerd aan de uitstroomvariant.

2.
De werkplek kan zijn een overheidsinstelling, een door de overheid gefinancierde of
gesubsidieerde instelling, een particuliere instelling, een bedrijf of een zelfstandig
gevestigde psycholoog of (ortho)pedagoog.

3.
Op de werkplek dient de student begeleid te worden door een NIP-psycholoog en/of
NVO-pedagoog. Deze personen dienen aan de volgende eisen te voldoen. Een
psycholoog die lid is van het NIP en een basisaantekening diagnostiek heeft en ten
minste twee jaar ervaring met diagnostiek heeft voor het desbetreffende werkveld. Een
(ortho)pedagoog of onderwijskundige die lid is van de NVO en een algemene
registratie heeft en een diagnostische registratie heeft of ten minste twee jaar ervaring
met diagnostiek voor het desbetreffende werkveld.

De stagedocent bepaalt of aan deze eisen is voldaan en of de student op de werkplek
alle praktijkopdrachten (inclusief de integrale opdracht hoofdfase) kan uitvoeren. lndien
de student niet alle praktijkopdrachten kan uitvoeren op de werkplek moet gekozen
worden voor een andere of aanvullende werkplek (of meerdere werkplekken) die (elk)
aan de gestelde eisen dien(t)(en) te voldoen zodat alle praktijkopdrachten uitgevoerd
kunnen worden.
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4.
Er dient een getekend formulier aanmelding werkplek (voor uitvoering van de integrale
opdracht propedeuse) en een getekende praktijkovereenkomst (voor uitvoering van de
praktijk hoofdfase) te zijn.

Begeleiding in de praktijk
Student wordt bij alle voornoemde praktijkcomponenten tijdens de dagelijkse
werkzaamheden en uitvoering van de praktijkopdrachten begeleid door een
stagementor (begeleider op de werkplek). Deze persoon dient aan bovengenoemde
eisen te voldoen.
De stagementor heeft geen beoordelende rol, maar wordt wel gevraagd per
praktijkopdracht een reflectie op de opdracht te geven. Het eindoordeel wordt gegeven
door de stagedocent van de LOI die hierbij de reflectie van de stagementor betrekt.
Per praktijkopdracht reflecteert de student op de behaalde competenties. De student
stuurt deze persoonlijke reflectie in via het digitaal portfolio en ontvangt hierop
feedback van de coach.
Tijdens de stage c.q. het werken op een relevante werkplek in de hoofdfase dient de
student, gekoppeld aan de fasering in de coachingsmatrix, evaluatiegesprekken te
houden met de stagementor. Verslaglegging hiervan dient de student in te sturen naar
de coach via het digitaal portfolio.

Controle relevantie werkplek en omvang aantal praktijkuren
Om te controleren of sprake is van een relevante werkplek dient de student zowel voor
aanvang van de integrale opdracht propedeuse als voor aanvang van het
praktijkgedeelte van de hoofdfase de werkplek ter goedkeuring in te dienen. De
goedkeuring wordt vastgelegd door middel van het formulier aanmelding werkplek als
het gaat om de integrale opdracht propedeuse (getekend door de praktijkaanbiedende
organisatie en de stagedocent) en een praktijkovereenkomst voor het praktijkgedeelte
van de hoofdfase (getekend door de praktijkaanbiedende organisatie, de student en de
onderwijsinstelling).
De stagedocent bepaalt de relevantie van de werkplek en of de werkplek aan de
gestelde criteria voldoet. Bij aanvang van de hoofdfase belt de stagedocent daarnaast
naar de praktijkaanbiedende organisatie om de invulling van de praktijkperiode en de
werkwijze tijdens praktijkperiode te bespreken. Dit gesprek wordt gedocumenteerd.
Halvenvege de hoofdfase en aan het einde van de hoofdfase brengt de stagedocent
een bezoek aan de werkplek om een assessment af te nemen. Dit assessment bestaat
uit een proeve van bekwaamheid waarbij de student kernvaardigheden uitvoert en
hierbij wordt geobserveerd voor de stagedocent en een criterium gericht interview over
de reeds uitgevoerde praktijkopdrachten. De student wordt beoordeeld door de
stagedocent. Ook wordt tijdens het bezoek de afgelopen praktijkperiode geëvalueerd
en worden (in het geval van het bezoek halverwege) afspraken gemaakt over de
resterende praktijkperiode. Dit gesprek wordt gedocumenteerd.
Bij het assessment halverwege de hoofdfase moet ten minste de helft van alle
praktijkopdrachten afgrond zijn. Bij het assessment aan het einde van de hoofdfase
moeten alle praktijkopdrachten en de integrale opdr'acht hoofdfase afgrond zijn.
De werkplek voor de hoofdfase mag dezelfde zijn als voor het uitvoeren van de
integrale opdracht propedeuse indien de werkplek hiervoor geschikt is.
Aan het einde van de hoofdfase wordt gecontroleerd aan de hand van een
werkgeversverklaring of voldaan is aan het aantal vereiste praktijkuren.
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I Samenvattend advies

De NVAO heeft een panel van deskundigen samengesteld voor de beoordeling van de

nieuwe opleiding hbo-Bachelor Personeelsmanagement van de Hogeschool ISBW. Het

panel heeft het Aanvraagdossier aandachtig bestudeerd en waar nodig de instelling om

bijkomende informatie en toelichting vezocht. Deze informatie werd aan de NVAO

overgemaakt of lag ter inzage tijdens het locatiebezoek. Volgens het panel had het

Aanvraagdossier sterker uitgewerkt kunnen worden en een deel van het achteraf geleverde

materiaal moeten bevatten. Zo bijvoorbeeld bleek pas uit de gesprekken tijdens het

locatiebezoek dat de opleiding deels samenloopt met de Leergang Personeelsmanagement.

De hbo-Bacheloropleiding Personeelsmanagement is een deeltijdse opleiding, die

studenten schoolt tot HR-professionals. Er wordt gewerkt vanuit een integrale benadering

van personeelsmanagement die zowel uitvoerend personeelswerk, sociaal-juridische kennis

als organisatiekunde omvat. De Hogeschool ISBW ontwikkelde de opleiding voor een

karakteristieke doelgroep van volwassen (werk)studenten die reeds een functie bekleden in

HRM, en zich verder willen ontwikkelen tot het Bachelorniveau. De Hogeschool hanteert

een op competenties gericht ondenrvijsmodel en werkt vanuit een goed onderbouwde visie

op HRM, waarin praktische toepasbaarheid in het beroepskader van de student centraal

staat. Het panel trof in het dossier een uitgewerkt domeinspecifiek referentiekader aan dat

voldoende tegemoet komt aan de eisen van het werkveld en de kwalificaties van een

professionele Bachelor.

De instelling is er volgens het panel in geslaagd om de voeling met de beroepspraktijk te

vertalen naar een aantrekkelijk en actueel programma. Het programma werd opgesteld

vanuit een beargumenteerd competentieprofiel dat consequent wordt aangehouden. De

doelstellingen zijn voldoende scherp neergezet in de opleidingsmodules van het

programma, die opgebouwd zijn rond het concept van integraal personeelsmanagement. De

structuur en de opbouw van het programma worden beoordeeld als goed doordacht en

inhoudelijk samenhangend. Het panel is positief over het vakspecifieke karakter van het

ondenivijsprogramma en de nadruk die gelegd wordt op de eigen beroepspraktijk van de

student. De werkervaring van de student wordt goed geïntegreerd in een programma dat

ruim aandacht besteedt aan praktische toepassing van kennis en vaardigheden. Het

curriculum van de opleiding is opgebouwd vanuit een didactisch concept dat gericht is op

de zelfrryerkzaamheid van de student. Studenten worden vooral toepassingsgerichte

vaardigheidscompetenties aangeleerd, ondersteund met theorie en methodiek. Het

programma is volgens het panel studeerbaar en de instroomeisen zijn voldoende duidelijk

geformuleerd. Het panel waardeert de poging van de Hogeschool ISBW om tot een

integratieve benadering te komen van theorie en praktijk, op maat van het doelpubliek dat

beoogd wordt.

De Hogeschool ISBW werkt uitsluitend met freelance docenten die over de nodige ervaring

beschikken in de beroepspraktijk. Volgens het panel is de verbinding met de beroepspraktijk

ook op die manier geloofwaardig neergezet. De instelling beschikt over voldoende capaciteit

aan docenten om in de opleiding te voozien en besteedt veel aandacht aan de selectie,

vorming en beoordeling van haar docentenkorps. Volgens het panel heeft de Hogeschool

ISBW ook een degelijk uitgewerkt systeem om de kwaliteit van haar onderwijs en

docentenkorps goed te bewaken, al wordt de instelling aangeraden om daarbij

systematischer en geformaliseerder te werk te gaan.
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Niettegenstaande haar algemeen positieve indruk heeft het panel een aantal kritische
opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd.Zo heeft het panel kanttekeningen geplaatst
bij de naamgeving en positionering van de opleiding. Het panel heeft er begrip voor dat de
instelling de opleiding wenst te positioneren blnnen Bedrijfskunde, maar vindt de
benchmarking van de opleiding beperkter in opzet en inhoud dan het domein Bedrijfskunde
suggereert. Het panel stelt voor om in de Werkveldcommissie meer deskundigen uit het
beroepenveld op te nemen, teneinde haar kritische onafhankelijkheid te bevorderen.
Vervolgens zou , in overleg met de gewijzigde werkveldcommissie, de positionering van de
opleiding opnieuw bekeken en aangescherpt moeten worden. Verbeteringen venn¡acht het
panel ook op het vlak van de borging en sturing van de kwaliteit van de opleiding, waar het
thans onvoldoende duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden draagt. waar het
programma samenvalt met de Leergang Personeelsmanagement, dr¡ngt het panel er bij de
instelling op aan om het niveau van de opleiding streng te blijven bewaken.

Aangezien het om een opleiding gaat die nog maar recent ontwikkeld en grondig gewijzigd
werd, is het panel van oordeel dat deze onvolkomenheden door voortdurende
verbeteringsinitiatieven op termijn kunnen worden weggewerkt. Volgens het panel is de
instelling zich voldoende bewust van de genoemde knelpunten en worden er initiatieven
ontwikkeld die een verdere versterking beogen van de opleiding. Het panel kreeg
daarenboven de toezegging dat de investeringen noodzakelijk om doorontwikkeling van de
opleiding te garanderen, door de instelling worden voozien.

Het panel adviseert de NVAO om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de
nieuwe opleiding hbo-bachelor Personeelsmanagement van de Hogeschool lsBW.

Den Haag, 0'l juli2008.

Namens het panel ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding hbo-bachelor
Personeelsmanagement van de Hogeschool ISBW,
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2 lnleiding en verantwoord¡ng

lnformatie over procedure toetsing door de NVAO.

2.1 Werkwijze panel

De NVAO heeft een panel van deskundigen samengesteld voor de beoordeling van de

nieuwe opleiding hbo-Bachelor Personeels van de ISBW. Dit

el bestond

Het panel heeft zich bij de toetsing gebaseerd op de criteria van het Toetsingskader Nieuwe

Opleidingen Hoger Onderwijs van de NVAO van 14 februari 2003 (hierna Toetsingskader
genoemd) en de Handreiking Aanvraag loefs Nieuwe Opleidingen Hoger Onderwiis. Het
betreft een plantoetsing.

Het panel heeft de volgende werkwijze gehanteerd. Het panel heeft het informatiedossier

ten behoeve van de Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding bestudeerd. Voorafgaand aan het

locatiebezoek werd een lijst met vragen, bedenkingen en commentaren van de panelleden

opgesteld. Die lijst werd tijdens de voorbereidende vergadering op 11 juni 2008 verder

besproken, aangevuld en gestructureerd. De vragenlijst deed dienst als leidraad voor het

locatiebezoek en volgt de structuur van het toetsingskader TNO (hbo).

Voorafgaand aan het locatiebezoek werd aan de instelling gesignaleerd welke aanvullende

informatie het panel nog wenste te verkrijgen. Deze had voornamelijk betrekking op de

motivatie van de opleiding, de beoordeling van studenten en docenten, de interne

kwaliteitszorg en het vrijstellingenbeleid. Het panel vroeg naar concrete voorbeelden van

toetsen en beoordelingen, case studies, docentenevaluaties, financiële ramingen, alsook

instroom-, uitval- en slaagcijfers. Tevens heeft het panel bij een aantal vragen om toelichting

verzocht. De gevraagde informatie werd door de instelling ter beschikking gesteld. Het

locatiebezoek vond plaats op donderdag 12 juni 2008 (zie Bijlage 2: Agenda van het

locatiebezoek). Het panel heeft gesproken met het management van de Hogeschool ISBW,

de ontwikkelaars, de docenten, de studenten, en met vertegenwoordigers van het

beroepenveld en de kwaliteitszorg. Aansluitend op de gevoerde gesprekken heeft het panel

een besloten vergadering gehouden, tijdens welke de hoofdlijnen van het uit te brengen

advies werden besproken.

De secretaris van het panel heeft een concept paneladvies opgesteld en dit voor bespreking

voorgelegd aan de panelleden en de coördinator. De venrverking van de binnengekomen

commentaren van de panelleden resulteerde in het definitieve paneladvies dat hier voorligt.
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2.2 Opbouw paneladvies

De kern van dit paneladvies is hoofdstuk vier, waarin het panel de kwaliteit en het niveau
van de aangevraagde opleiding toetst. Die toetsing gebeurde aan de hand van de zes
onderwerpen met bijbehorende facetten die in het toetsingskader van de NVAO worden
aangereikt. Perfacet geeft het panel de bevindingen: i.e. een samenvatting van de doorde
Hogeschool ISBW aangeleverde informatie met een weergave van die zaken die naar het
oordeel van het panel relevant zijn. Daarna volgen de overwegingen van het panel, waarin
de bevindingen worden btbordeeld en gewogen, resulterend in een afsluitende conclusie.
Per overkoepelend onden¡verp is een samenvattend oordeel gegeven.

Aan het kernhoofdstuk gaat een beschrijving van de opleiding vooraf (Hoofdstuk 3). ln het
afsluitende Hoofdstuk 5 wordt in een tabel het samenvattende ovezicht gegeven van de
door het panel gepresenteerde oordelen over de opleiding.

Het advies bevat 4 bijlagen met relevante informatie.
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3 Beschrijving van de opleiding

Land
lnstelling
Opleiding
Graad
Niveau
Oriëntatie
Locatie(s)

Nederland
Hogeschool ISBW
hbo-ba Personeelsmanagement

Bachelor of Business Administration (BBA)
Bachelor (ba)
hbo
Zaltbommel. De colleges worden verspreid door Nederland gegeven, met

name in: Almelo, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle a/d ljssel, Groningen,

Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Rotterdam,

Sittard, Utrecht, Venlo, Zwolle en Utrecht.
Deeltijds
Economie

Variant
Sector

3.2 Profiel instelling

De Hogeschool ISBW is een dochterinstelling van het lnstituut voor Sociale en

Bedrijfswetenschappen (ISBW), en van de Schouten & Nelissen Groep. ISBW biedt
praktijkgerichte opleidingen en trainingen voor mensen die zich willen ontwikkelen in hun

huidige of toekomstige baan. Het niveau van de opleidingen varieert van mbo-niveau tot
post-hbo-niveau. ISBW biedt ruim 120 opleidingen aan op de werkterreinen Management,

Bedrijfskunde, Managementsupport, Personeelsmanagement, Marketing, Communicatie,

Sales, Financiële Administratie en Trainingen.

ISBW (en daarmee ook Hogeschool ISBW) is in 2003 gefuseerd met SNR Services B.V.
(Schouten & Nelissen Groep). De Schouten & Nelissen Groep is een organisatie die zich al

meer dan 25 jaar richt op de ontwikkeling van mensen en organisaties door training,

opleiding, coaching, advies en begeleiding. De Schouten & Nelissen Groep wil een full-
service-pakket bieden aan de werkende en studerende populatie van Nederland. Binnen de
Schouten & Nelissen Groep wordt structureel samengewerkt tussen de verschillende
instituten onderling. De Hogeschool ISBW draagt hieraan bij door het aanbieden van

geaccrediteerde Bacheloropleidingen.

De Hogeschool ISBW is in '1997 gestart met het aanbieden van vijf zogenaamd kort-hbo-

opleidingen, als aanvullingen op het bestaande aanbod van ISBW: i.e. Personeels-

management, Bedrijfskunde, Management, Logistiek en Facilitair Management, en

Marketing and Sales. Door een wetswijziging konden deze kort-hbo-opleidingen sinds 2002

niet meer worden aangeboden. Ze werden daarom uitgebouwd tot de volgende drie hbo-

bachelor-opleidingen:

Bachelor Personeelsmanagement;
Bachelor Bedrijfskunde;
Bachelor Commerciële Economie.

a

a
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3.3 Profiel opleid¡ng

De hbo-Bachelor-opleiding Personeelsmanagement heeft als doel studenten op te leiden tot
HR-professionals die in verschillende situaties kunnen opereren, adviseren en beslissen. De
beroepspraktijk vraagt om HR-professionals die in uiteenlopende beroepsrollen en in
verschillende omgevingen strategisch, tactisch en operationeel kunnen handelen met inzicht
in de strategische implicaties van hun werkzaamheden. Personeelsmanagement wordt
gezien als een breed vak, dat naast maatschappelijk inzicht ook kennis veronderstelt van
HR-processen, sociaal juridische aspecten en organisatiekunde. Volgens de Hogeschool
ISBW vereist Personeelsmanagement een integrale benadering van het uitvoerend
personeelswerk, het sociaal beleid en de organisatiecontext. Personeelsmanagement levert
een bijdrage aan de realisatie van de organisatiestrategie en -doelstellingen. HRM heeft een
dynamisch karakter dat, gezien de sociale ontwikkelingen, voortdurend om aanpassing
vraagt.

Volgens de Hogeschool ISBW valt Personeelsmanagement onder het domein van Business
Administration. Studenten verwerven een begrip van HR-ontwikkelingen in de omgeving van
de organisatie, zodalzij vanuit een integraal perspectief de beleidsvisie en -doelstellingen
en de organisatievisie kunnen vertalen naar HR-beleid en -activiteiten. Studenten leren
daarnaast de interne HR-processen en -structuren te analyseren en te optimaliseren. De
verschillende rollen van de HR-professional vereisen zowel theoretische bagage als visie en
toepassing van praktische vaardigheden op het gebied van HR-activiteiten en -processen,
sociaal juridische aspecten en organisatiekunde. De opleiding maakt studenten vertrouwd
met belangrijke invalshoeken van een HR-professional voor zelfstandige beleids- of
organisatie(ondersteunende) functies in de profit en non-profit-sector, en biedt hen een
basis om (eventueel) door te groeien naar een strategische functie.

Volgens het profiel dat de Hogeschool ISBW voor haar opleiding Personeelsmanagement
hanteert, kunnen HR-professionals instrumenten ontwikkelen en inzetten t.b.v. het
personeelsmanagement. Een HR-profess¡onal kan samenhang aangeven tussen de
verschillende toepassingsmogelijkheden in relatie tot de omgeving, structuur en cultuur, en
tussen vraagstukken m.b.t. arbeidsbemiddeling en beroepsbegeleiding en juridische en
bedrijfseconomische onderwerpen. ln de opleiding Personeelsmanagement maakt de
student zich deze kennis en vaardigheden eigen. ln de functie van HR-professional staan
ondersteunen, regisseren, faciliteren, coachen op performance en procesbegeleiding in de
organisatie centraal.

De Hogeschool ISBW ontwikkelde de opleiding Personeelsmanagement voor een
specifieke doelgroep van volwassen (werk)studenten die binnen organisaties reeds functies
bekleden op het gebied van HRM, en die zich willen doorontwikkelen naar een
Bachelorniveau. Studenten zijn veelal mbo-ers en mbo-ers met een korte opleiding op hbo-
niveau, die willen doorgroeien naar een Bachelor.
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Nieuwe opleiding voor Nederland
De hbo-Bachelor Personeelsmanagement is niet nieuw voor Nederland. Het betreft een

opleiding die in vergelijkbare vorm bestaat bij andere instituten in het land.

Nieuwe opleiding voor de instelling
De opleiding hbo-Bachelor Personeelsmanagement is een nieuwe opleiding van de
Hogeschool ISBW.

Studieomvang
De totale studielast van het BA-programma is 240 ECTS (EC)
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4 Beoordeling per onderwerp
ln dit hoofdstuk toetst het panel de aanvraag aan de hand van de zes onderwerpen en
negentien facetten uit het toetsingskader. Per facet is telkens de letterlijke omschrijving
ervan uit het toetsingskader overgenomen. Daarna volgen eveneens per facet een
summiere samenvatting van de informatie verstrekt door de instelling, en de ovenivegingen
en het oordeel van het panel. Tot slot geeft het panel per onderwerp een samenvattend
oordeel.

4.1 Doelstellingenopleiding

Voor de beschrijving van de doelstellingen zie voorgaande hoofdstuk (3.3 Profiel opleiding).

4.1.1 Domeinspecifieke eisen (facet l.l)
De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door
(buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opteiding in het
betreffende domein (vakgebíed/discipline en/of beroepspraktijk).

Bevindingen

De Bacheloropleiding Personeelsmanagement is gebaseerd op een geactualiseerd
beroeps- en opleidingsprofiel dat ter validatie werd voorgelegd aan praktijk- en
ondenvijsdeskundigen. ln het Aanvraagdossier worden de eindkwalificaties van de opleiding
geformuleerd, waarbinnen de beroeps- en vakgerichtheid worden gespecifìeerd. De
eindkwalificaties werden In competenties en leerdoelen geformuleerd. ISBW baseerde zich
daarbij op de volgende bronnen:

1. BBA-profiel (Domeinkarakteristiek Business Administration)(hbo-Raad);
2. Domeincompetenties voor Business Administration (hbo-Raad);
3. lllustraties van Beroeps- en Taaksituaties van de opleiding Personeel & Arbeid;
4. Profìel Studenten Personeelsmanagement 2006120Q7:
5. Werkveldcommissie(WVC);
6. College van Toezicht (CvT).

Het BBA-profiel en de domeincompetenties werden volgens het Aanvraagdossier door de
hbo-Raad en verschillende onderwijsinstellingen samengesteld in samenspraak met
afgevaardigden uit de beroepspraktijk. Ze sluiten aan bij de eisen die door vakgenoten aan
het bedrijfskundige domein worden gesteld. De Bacheloropleiding Personeelsmanagement
valt volgens ISBW onder het domein Business Administration en werd door de hbo-Raad
geïllustreerd met beroeps- en taaksituaties voor de opleiding Personeel & Arbeid. Met
behulp van deze bronnen werden de competenties geformuleerd die als eindkwalificaties
gelden voor de opleiding Personeelsmanagement. Deze werden vervolgens vertaald naar
leerdoelen en naar een vakkenpakket (zie verder: 4.2 Programma).

De opbouw van het huidige curriculum is gebaseerd op adviezen van de
Werkveldcommissie (\WC), bestaande uit afgevaardigden uit het werkveld en het
onderwijs. De WVC heeft het opleidingsmanagement geadviseerd over de opbouw en
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samenstelling van de nieuwe eindkwalificaties en de modules. Ook heeft ze richtlijnen voor

de literatuur gegeven. Daarbij werd gebruik gemaakt van het profiel van de studenten
personeelsmanagement 20O6t20O7. Vervolgens zijn de eindkwalificaties en de opbouw van

de modulen voorgelegd aan het College van Toezicht (CvT).

ln het Aanvraagdoss¡er worden voor de Bachelor-opleiding Personeelsmanagement de

volgende 12 specifieke competenties geformuleerd en beschreven:

1. visie;

2. probleemanalyse;

3. oordeelvorming;
4. resultaatgerichtheid;

5. overtuigingskracht;
6. adviesvaardigheid;
7. organisatiesensitiviteit;
f . innovatievermogen

f . integriteit;

10. samenwerken;
11. communiceren;
't2. zelfreflectie.

De studenten moet de genoemde competenties kunnen toepassen in de vier specifieke

beroepsrollen waaryoor zij worden opgeleid: adviseur, expert, beheerder, consultant' De

beroepsrollen werden bepaald a.d.h.v. een advies van de \¡WC en het specifieke profiel van

de studenten. De beroepsrollen sluiten aan bij de functies die studenten in hun organisatie

vervullen, m.n. de rollen van adviseur, expert en beheerder. De bijkomende rol van

consultant is een doorgroeirol die voor de meeste studenten pas na enige werkervaring

bereikbaar wordt. Bij iedere beroepsrol werden een aantal competenties vastgelegd:

ln het Aanvraagdossier wordt verder gedetailleerd beschreven hoe de competenties in elk

van de vier beroepsrollen terugkomen.
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consultant X X x X x X X x
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Overwegingen

Het panel heeft de beoogde eindkwalificaties van de opleiding Personeelsmanagement
aandachtig bestudeerd en de doelstellingen van de opleiding met vertegenwoordigers van
de instelling en het werkveld besproken tijdens het locatiebezoek. Het panel waardeert de
inspanningen van de Hogeschool lsBW om een expliciet toepassingsgerichte hbo-
Bacheloropleiding te maken op maat van de behoeften aan gekwalificeerd personeel in
HRM, voor studenten die reeds werþaam zr¡n op dit domein. ln het Aanvraagdossier van
de opleiding werd een domeinspecifiek referentiekader aangetroffen. De Hogeschool ISBW
geeft aan dat de voorliggende opleiding zowel met de vakgenoten als ten aanzien van
andere hbo-opleidingen op het domein van HRM werd afgestemd.

De sterke praktijkgerichtheid van de opleidingsdoelstellingen worden door het panel erkend
als een overwogen keuze die door de instelling werd gemaakt op grond van een inschatting
van de behoeften van de studenten en het werkveld. Volgens het panel zijn de opzet en
uitwerking van de geactualiseerde opleiding Personeelsmanagement in voldoende mate
herleidbaar tot de eisen van de beroepspraktijk, zoals die thans ook elders ten lande
algemeen erkend worden. Dit bhjkt uit de keuze voor strategisch management, de opdeling
in een kwalitatief en kwantitatief deel van het vak personeelsmanagement, en het aanleren
van ondezoeksvaardigheden.

Het panel bemerkt dat de Hogeschool ISBW werkt vanuit een duidelijke v¡s¡e op hoe HRM
gedoceerd kan worden aan het vooropgesteld doelpubliek. Het panel trof een didactisch
concept aan dat gebaseerd is op integraliteit, een mix van leervormen, begeleiding naar
zelfstandigheid, en probleemgestuurd ondenøijs, gericht op een heterogeen publiek van
werkende studenten en op praktische toepasbaarheid. Verder kenmerkt de opleiding zich
door een flexibiliteit in het volgen van colleges en modules.

over de doelstellingen en de positionering van de opleiding heeft het panel een aantal
bijkomende vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de instelling en het werkveld. Zo
had het panel vragen bij de situering van de opleiding als Bachelor in Business
Administration (BBA), zowel als in het bredere onderwijsdomein van HRM. Het panel heeft
begrepen dat de Hogeschool lsBW er de voorkeur aan geeft om de opleiding te
positioneren þinnen de tak van de Bedrijfskunde, eerder dan ze onder de noemer van
"Social Work" te plaatsen. Het panel heeft begrip voor de keuze, maar betreurt dat daardoor
HRM niet in de naam van de opleiding voorkomt. Andezijds vond het panel de
benchmarking van de opleiding erg beperkt, eerder onbevredigend, en onvoldoende
gestaafd met stukken. Een betere vergelijking met andere programma,s op het terrein van
HRM zou volgens het panel de opbouw van de opleiding en haar onderwijsvormen nog
verder kunnen verbeteren en op punt stellen.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 'l .1 'Domeinspecifieke eisen' als voldoende.
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4.1.2 Bachelor (facet 1.2)

De beoogde eindl<walificaties van de opleiding slu¡ten aan bij algemene, intemationaal
geaccepteerde beschriivingen van de kwalificaties van een bachelor.

Bevindingen

ln het Aanvraagdossier worden de eerder vermelde competenties als volgt met de Dublin-

descriptoren in verband gebracht:

Tevens wordt in het Aanvraagdossier beschreven hoe de Dublin-descriptoren terugkomen

in de gevraagde competenties:

Kennis en inzicht. Een HR-professional heeft kennis en inzicht in een breed scala

van kennisgebieden waar de HR-professional mee te maken krijgt in zijn werk'

Voor HR-professionals is kennis en inzicht vooral terug te vinden in de

eompetenties visie, probleemanalyse, organisatiesensitiviteit, integriteit en

communiceren.

Toepassen kennis en inzicht. Het toepassen van kennis en inzicht komt voor de

HR-professional het meest tot uitdrukking in de competenties probleemanalyse,

oordeelvorm¡ng, resultaatgerichtheid, adviesvaardigheid, innovatievermogen en

communiceren.

Oordeelvorming. De HR-professional zal grotendeels zelfstandig moeten kunnen

oordelen in complexe situaties. Op basis van probleemanalyse is het belangrijk dat

de HR-professional onderbouwd kan oordelen over een situatie en op basis

daarvan verbetervoorstellen kan vaststellen. Hij moet hierbij integer handelen. Ook

om organisatiesensitief te zijn, zal de HR-professional situaties en mensen moeten
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1. kennis en inzicht X X X x x x

2. toepassen kennis en inzicht X x x x x x

3. oordeelvorming x X x X

4. communicatie x X X X x X

5. leervaardigheid x X
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kunnen beoordelen. Oordeelsvorming komt terug in de competenties:
probleemanalyse, oordeelvorming, organisatiesensitiviteit en integriteit.

communicatie. Professioneel en effectief communiceren is belangrijk voor een
functie van een HR-professional. Hierbij zijn de competenties oordeelvorming,
overtuigingskracht, adviesvaardigheid, organisatiesensitiviteit en samenwerking
van belang.

Leervaardigheden. Van een afgestudeerde HR-professional wordt verwacht dat hij
leervaardig is. Hij leert en hij leert te leren in interactie met anderen. Hierdoor
neemt het innoverend vermogen toe. Zelfreflectie is hierbij van wezenlijk belang:
zonder zelfreflectie is er ook geen lerend vermogen.

a

o

Verder wordt in het Aanvraagdossier aangegeven hoe de 12 gevraagde competenties
coresponderen met de 10 generieke kernkwalificaties van de commissie kwartiermakers
Accreditatie Hoger Ondenivijs (2001 ):
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brede professionaliser¡ng X x x x x x

multidisciplinaire integratie x X X x x

(wetenschappelijke) toepassing x X x X x

transfer en brede inzetbaarheid X

creat¡viteit en complexiteit ¡n
handelen

x x x x x

probleemgericht werken X x X X x

methodisch en reflectief denken
en handelen

X X x x

sociaal-communicatieve

bekwaamheid
x X X x X x

basiskwalificering voo¡
management functies

X X X X x x

besef van maatschappelüke
x x X x
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De vermelde 10 generieke kernkwalificaties dienen als beoordelingskader voor de hbo-

Bachelor en worden in het Aanvraagdossier in detail beschreven.

Overwegingen

Het panel heeft begrepen dat de Hogeschool ISBW bewust een brede en toepassings-

gerichte opleiding wil aanbieden waarmee (werk)studenten via een flexibel opgebouwd

programma een Bachelo/s degree als HR-professionals kunnen verwerven. Het panel is

van mening dat bij voorliggende hbo-opleiding het Bachelorniveau voldoende helder en

specifiek genoeg werd neergezet. Het niveau van de opleiding werd voldoende hoog

¡ngezet, terwijl de doelstellingen haalbaar zijn. Wat een Bachelor in Personeelsmanagement

precies moet kunnen, wordt in het Aanvraagdossier duidelijk aangegeven. De doelstellingen

van de opleiding sluiten in voldoende mate aan bij de internationaal geaccepteerde

kwalificaties van een professionele Bachelor.

Het panel heeft tevens kennis genomen van de modulaire opbouw en het studiemateriaal

van de opleiding (zie verder: 4.2 Programma). Het kwam daarbij tot de volgende

bevindingen. Professionele kennis en vakkundig inzicht komen in het voorliggende
programma voldoende aan bod en vinden toepassing in de case studies en

afstudeerwerken van de studenten. De oordeelsvorming bij studenten komt voornamelijk

aan bod in de ondezoeksmodules van het programma, en de communicatievaardigheden

van studenten worden getraind in presentaties, zowel als en in de eigen beroepspraktijk.

Wat leervaardigheid betreft, stelt het panel vast dat het programma van de student een

hoog niveau van autonomie vereist. De opleiding Personeelsmanagement komt volgens het

panel in voldoende mate tegemoet aan de eisen die gesteld worden aan een professionele

Bachelor en aan de begeleidende Dublin-descriptoren.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 1.2 'Bachelor' als voldoende.

Oriëntatie hbo (facet 1.3)

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschriivingen

van een bachelor in hbo:

- De beoogde eindkwatificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met)

het relevante beroepenveld opgestetde beroepsprofielen en/of beroepencompetenties.

- Een hbo-bachelor heeft de kwalifîcaties voor het niveau van beginnend

bero.epsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen,

waarvoor een hbo-opleiding verersf rs of dienstig is.

BevindÍngen

ln Bijlage 11 van het Aanvraagdossier (Samenhang Beroepsprofiel) wordt beknopt

aangegeven hoe het beroepsprofiel van de HR-professional werd vertaald naar de

verschillende beroepsrollen, kerntaken en competenties:

4.1.3
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Daarnaast vond de afstemm¡ng van de eindkwalificaties met de beroepspraktijk praats op
basis van consultatie met de volgende betrokken partijen:

. De ervaring met praktijkopreidingen die de Hogeschoor rsBW en de schouten &
Nelissen Groep op dit terrein hebben ontwikkerd. redere opreiding wordt
voortdurend gespiegeld aan het beroepenveld via docenten, studenten en externe
contacten.

De verbinding die de wVC met de beroepspraktijk legt. De wVC zorgt ervoor dat
het programma op basis van kennis vanuit het werkverd (door)ontwikkerd wordt,
dat competenties getoetst worden aan het beroepenveld, en dat wetenschappelijke
trends verbonden worden aan de opleiding.

Docenten zijn ervaren in de beroepspraktijk en brengen hun praktijkervaring in bij
het uitvoeren van de opreiding en het toetsen van de gereerde competentiei. z¡
geven tevens input voor, en feedback op de eindkwalificaties.

De (door)ontwikkeling van de verschillende programmaonderdelen vindt plaats in
overleg met de kerndocenten: i.e. een vaste groep van eryaren docenten die een
structurele kernrol vervult. Ze onflenen hun inbreng aan hun beroepspraktijk,
waardoorde casuistiek authentiek is. Kerndocenten geven input vooren feedback
op de eíndkwalificaties en zijn ook betrokken bij het vertalen eryan naar leerdoelen.

studenten zijn werkzaam in de beroepspraktijk en dat zorgt voor een koppering
tussen de competenties en het beroepenveld. Studenten geven input uool. oe
opleiding d.m.v. evaluaties, ondeaoek, deelname aan opleidingscommissie en
studentenraad, en door de carrièrepatronen en exitgesprekken.

a

o

Volgens het Aanvraagdossier stelt de opleiding als toelatingscriterium dat studenten bij
aanvang minimaal twee jaar werkervaring moeten hebben en werkzaam moeten zijn in een
relevante functie op beginnend hbo-niveau. studenten passen het geleerde toe in hun
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adviseur (intern) expert Beheerder consultant (extern)

oJ6
E
o

I

adviserên en faciliteren expertise toepassen en

analyseren

toèpassen, monitoren en

ondersteunen

advisêren en faciliteren
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vtste
probleemanalyse
oordeelvorming
overtuigingskracht
adviesvaardigheid
organisatiesensitiv¡teit
integriteit
samenwerken
communiceren
zelfreflectie

visie
probleemanalyse
resultaatsgerichtheid
adviesvaardigheid
innovatievermogen
integriteit
communiceren
zelfreflectie

oordeelvorming
resultaatsgerichtheid
adviesvaardigheid
organisatiesensit¡viteit
integriteit
commun¡ceren
zelfreflectie

visie
probleemanalyse
overtuig¡ngskracht
adviesvaardigheid
innovatievermogen
integriteit
communiceren
zelfreflectie
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praktijk en brengen hun werkervaring mee in het ondenvijs. Volgens de Hogeschool ISBW

situeren de eindkwalificaties van de opleiding zich op het niveau van beginnend tot
gevorderd beroepsuitoefenaar: een gedeelte van de studenten groeit van een niet HR-

professional naar een beginnend HR-professional; anderen ontwikkelen zich van beginnend

HR-professional naar gevorderd professional. Dit verschil in werkervaring heeft

niveauverschil tijdens de studie en het uitstroomniveau tot gevolg. Volgens de ISBW sluiten

de eindkwalificaties en lesvormen van het voorliggende programma hierop aan.

Overuvegingen

Uit het Aanvraagdossier en de gesprekken tijdens het locatiebezoek is gebleken dat de

Hogeschool ISBW zich met de voorliggende opleiding richt op studenten die binnen

organisaties reeds werkzaam zijn in HRM-functies en die willen doorgroeien naar functies

op het Bachelorniveau. De expliciete beroeps- en vakgerichtheid van de opleiding zit deels

verweven in een duidelijk geformuleerd studentenprofiel, aan de hand waaryan de opleiding

(mede) ontworpen werd. ln de voorliggende opleiding ligt de klemtoon vooral op strategisch

management, vaardigheidscompetenties, zelfstandigheid, integraliteit en praktische

toepasbaarheid. Tevens zijn alle bij het programma betrokken docenten actief in de

beroepspraktijk, waardoor ze goed geplaatst zijn om de beroepsoriëntatie van de opleiding

in te vullen en te bewaken.

ln het Aanvraagdossier wordt aangegeven over welke eindkwalificaties studenten moeten

beschikken wanneer ze het programma hebben doorlopen. Deze eindkwalificaties werden

ontleend aan de relevante beroepspraktijk en situeren zich volgens het panel (minstens) op
het niveau van een startbekwame (of zelfs gevorderde) beroepsbeoefenaar. Gezien de

voorselectie bij de instroom is de student in feite reeds beroepsbeoefenaar bij aanvang van

de opleiding. Ook meent het panel dat het beroepsprofiel van de opleiding door de
Hogeschool adequaat vertaald werd naar een vezameling van corresponderende

beroepsrollen, kerntaken en competenties. De beroepsrollen sluiten aan bij de functie die

studenten in hun organisatie vervullen. Het programma van de opleiding werd opgesteld

vanuit een duidelijk op de beroepspraktijk georiënteerd competentieprofiel, dat volgens het

panel consequent wordt aangehouden.

De doelstellingen en eindkwalificaties werden volgens het Aanvraagdossier in'dialoog met

deskundigen uit het relevante werkveld ontwikkeld, en worden bewaakt en verbeterd door

de Werkveldcommissie (WVC). Hoewel het panel van oordeel is dat ISBW, vanuit haar
jarenlange ervaring, het werkveld voldoende goed kent, heeft ze niettemin een aantal

kritische bemerkingen geplaatst bij de samenstelling van de WVC en de positionering en

afstemming van de opleiding met het beroepenveld

Het panel vindt dat de WVC relatief klein is samengesteld en weinig deskundigen bevat die

in de beroepspraktijk feitelijk actief zijn of belangrijke organisatie vertegenwoordigen.

Tevens zetelen er een aantal docenten van de opleiding in de WVC, waardoor de

onafhankelijkheid van deze commissie in het gedrang zou kunnen komen. Het panel

begrijpt dat docenten tevens beroepsexpertise kunnen aanbrengen, maar raadt de instelling

niettemin aan om in de WVC meer onafhankelijke deskundigen uit het werkveld op te
nemen, teneinde de externe ¡nbreng in de opleiding vanuit deze commissie te bevorderen.
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Tevens vindt er via de wVc een brede input en toetsing van de kwalificaties aan de
beroepscompetenties plaats. Toch þleek tijdens het locatiebezoek dat de WVC tot nu toe
slechts enkele keren is samengekomen, en dat de feitelijke afstemming van het programma
met het werkveld deels door informele en bilaterale contacten heeft plaatsgevonden,
veeleer dan op een gesystematiseerde wijze. Ook hier ziet het panel ruimte om verbetering
aan de opleiding aan te brengen.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 1.3 'Oriëntatie hbo' als voldoende.

4.1.4 Samenvattend oordeel ondennerp I Doelstellingen opleiding

Het panel trof een expliciet toepassings- en beroepsgerichte opleiding aan, die voldoende
tegemoet komt aan de eisen van het werkveld en aan de internationaal geaccepteerde
kwalificaties van een professionele Bachelor. ln het Aanvraagdossier werd een uitgewerkt
domeinspecifiek referentiekader aangetroffen, waarbij de eindkwalificaties in voldoende
mate ontleend werden aan de relevante beroepspraktijk. Het voorliggende programma werd
opgesteld vanuit een beargumenteerd competentieprofiel dat consequent wordt
aangehouden. Professionele kennis en vakkundig inzicht komen in de opleiding
ruimschoots aan bod.

De Hogeschool ISBW werkt volgens het panel vanuit een didactisch goed onderbouwde
visie op personeelsmanagement, waarin praktische toepasbaarheid in het beroepskader
van de student centraal staat. Het panet is van oordeel dat voor de voorliggende opleiding
het Bachelorniveau voldoende duidelijk en specifiek genoeg werd neergezet. Tevens werd
het beroepsprofiel van de opleiding vertaald naar beroepsrollen, kerntaken en
competenties. Het niveau van de opleiding werd ook voldoende hoog ingezet en de
opleidingsdoelstellingen worden door panel haalbaar geacht.

Hoewel het panel enkele kanttekeningen plaatst bij de samenstelling van de \lVVc en bij de
positionering (benchmarking) en afstemming van de opleiding met het beroepenveld -
waarbij het een meer onafhankelijke, representatieve en actieve rol voor de \lVVc bepleit,
alsook een meer systematische benadering - heeft ze over het ondeniverp Doelstellingen in
het algemeen positief geoordeeld. Het panel hield daarbij rekening met het feit dat de
opleiding slechts sinds twee jaar loopt en recent nog grondig hezien werd. Het panel is van
oordeel dat de Hogeschool ISBW het werkveld voldoende kent om de nodige aanpassingen
verder te kunnen realiseren.
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4.2 Programma

Voor een algemene en inleidende beschrijving van het programma en haar doelstellingen
wordt verwezen naar het voorgaande hoofdstuk 3. Hier wordt aanvullend de opbouw van
het programma toegelicht.

De kern van de hbo-opleiding Personeelsmanagement bestaat uit 12 collegemodules en 6
modules projectonderwijs, die in het Aanvraagdossier gedetailleerd worden beschreven. De

collegemodules worden afgesloten met de uitvoering van een Businesscase (BC). De

opleiding start met een inleiding in integraal Personeelsmanagement en een module

Onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is er een persoonlijk ontwikkelingstraject voor iedere

student, waarbij de student een persoonlijk leerplan opstelt en bijhoudt aan dehandvan
intervisie en reflectieopdrachten. Het ontwikkeltraject wordt ondersteund met een training
persoonlijke ontwikkeling. De laatste twee modules van de opleiding bestaan uit
specialisatiekeuzes. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht, die bestaat
uit een case in de eigen organisatie en resulteert in een advies dat gebaseerd is op

toegepast ondezoek.

afstudeerfase 35 EC
JAAR 4

(4 maanden)

module 12: specialisat¡e 6EC

JAAR 3

module 1 1 : specialisatie 6EC

module 10: verandermanagement 6EC

module 9: HR account¡ng 6EC

module 8: adviesvaardigheden 6EC

module 7: coachingsvãardigheden 6EC

JAAR 2

module 6: arbeids- en organisatiepsychologie þtru

module 5: kwantitatief en kwalitatief PM 6EC

module 4: personeelsmanagement + organ¡satie 6EC

module 3: arbeidsrecht en sociale zekerheid 6EC

JAAR I

module 2: ontwikkel¡ng en beheer 6EC

module '1: instroom en beloning 6EC

ondezoeksvaardigheden 4EC

inleid¡ng ¡n de integraal personeelsmanagement 1EC

introductie + persoonlijke ontwikkeling sEc

instroomeis: functie op hbo-niveau + 2 jaar werkervaring in beroepenveld 60 EC
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4.2.1 Eisen hbo (facet 2.1)
Het beoogde programma sluit aan bij de votgende criteria voor het programma van een hbo-
opleiding.

- Kennisontwikkeling door studenten vindt ptaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk
ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast)
onderzoek.

- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikketingen in het
vakgebíed/de discipline.

- Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft
aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk.

Bevindingen

Het Aanvraagdossier overloopt de elementen van het programma die aansluiting vinden bij
de eisen van een hbo-opleiding. De opleiding werkt met nationale en internationale
literatuur, die deels vakspecifiek en deels overkoepelend is, en die op advies van inhoudelijk
deskundigen aandehandvan gekozen criteria werd opgesteld. studenten wordt een
geactualiseerde literatuurlijst aangeboden, die zowel een basisadvies- als
verdiepingsadvieslijst omvat. Via de elektronische Leeromgeving worden ook artikelen ter
beschikking gesteld. ln het projectondenrijs moeten studenten internationale literatuur
zelfstandig vergaren en verwerken. Het uitgangspunt is dat ze tijdens hun opleiding een
boekenkast met vakliteratuur opbouwen, die als naslagwerk dient. De opleiding maakt bij al
haar ondenivijsvormen gebruik van zowel werkelijke als fictieve cases, die gebaseerd zijn op
de beroepspraktijk. De directe link die de opleiding in de toepassing van kennis en inzicht
naar de beroepspraktijk legt, samen met het feit dat de docenten doorgaans ook in de
praktijk werl<zaam zijn, waarborgt volgens de Hogeschool de verbanden met de actuele
beroepspraktijk. De interactie met de beroepspraktijk en haar actuele ontwikkelingen komt
expliciet aan bod in de volgende aspecten en/of onderdelen van de opleiding: het
studiemateriaal, de colleges en de casuistiek, de beroepsrollen, de praktijkopdrachten, de
Businesscases, de beroepsdeskundigheid van docenten, en in het toegepast ondezoek
van de studenten.

Het Aanvraagdossier laat zien hoe de reeds vermelde competenties (12) en beroepsrollen
(4) in de verschillende programmaonderdelen van de opleiding terugkomen (zie tabel
onderaan). Daarnaast werden in het dossier ook de programmaonderdelen met de
domeincompetenties van de hbo-Raad verbonden.
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Overwegingen

Het panel heeft het curriculum van de Bacheloropleiding Personeelsmanagement

aandachtig bestudeerd en vroeg bijkomend inzage in de vakliteratuur, de

evaluatiemethoden en het studiemateriaal dat docenten uit de eigen beroepspraktijk

inbrengen. Het panel trof een sterk gewijzigd curriculum aan, dat weliswaar als dusdanig

nog niet werd uitgevoerd (i.e. plantoetsing). Uit het dossier blijkt dat de competenties

verspreid door het programma aan bod komen. Het panel meent dat er in de opleiding

voldoende interactie is tussen het programma en beroepspraktijk. Niet alleen is er de

inhoudelijk deskundige inbreng uit de beroepspraktijk van de docenten, ook de werkervaring

van studenten werd goed geïntegreerd in het programma en in haar didactische methoden.

Het panel is erg positief over het vakspecifieke karakter van het programma en de nadruk

die gelegd wordt op de eigen beroepspraktijk van de student. De opleiding besteedt ruime

aandacht aan praktische toepassing van kennis en beroepsvaardigheden, en ook de
vakliteratuur, het studiemateriaal en de case studies vinden in voldoende mate aansluiting

bij de beroepspraktijk en zijn doorgaans up-to-date. Er zijn voldoende garanties dat in de

opleiding de actuele ontwikkelingen op het beroepsterrein ruim aan bod komen, al zijn

volgens het panel blijvende investeringen noodzakelijk om de aansluiting met de

programmaonderdelen
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beroepspraktijk te blijven vezekeren. onder meer op het vlak van vakliteratuur, en van
anderstalige literatuur in het bijzonder, zouden bijkomende investeringen welkom zijn. Op dit
moment liggen er in het programma weinig internationale accenten. Toch meent het panel
dat de Hogeschool er in het algemeen goed in slaagt om de voeling met de beroepspraktijk
te vertalen naar een aantrekkelijk opleidingsprogramma.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 2.1 'Eisen hbo, als voldoende.

Relatie tussen doelstelling en programm a (tacet2.2l
Het beoogde programma, het didactisch concept, de werl<ttormen en de wijze van toetsing
weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding.
De te bereiken eindkwalificaties ziin aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen
van) het beoogde programma.

Bevindingen

Het didactisch concept dat de Hogeschool ISBW voor de opleiding personeelsmanagement
hanteert, werd opgesteld in samenwerking met onderwijskundigen en het adviesbureau
lowo. Aan die visie werd invulling gegeven door middel van uitgangspunten en
ondenruijsvormen. De uitgangspunten omvatten: integratie van werken en leren;
competentiegericht leren; praktijkgerichte opleidingen met een duidelijk theoretisch
fundament; zelfüverkzaamheid van de student en een gevarieerde, flexibele en veilige
leeromgeving. De onderwijsvormen zijn erop gericht dat het onderuvijs opbouwend is inzake
zelfgestuurd leren, niveau en complexiteit.

ln het Aanvraagdossier worden de werkvormen van de opleiding als volgt beschreven:

' Het Persoonlijk Doelstellend Gesprek (PDG), dat iedere student voorafgaand aan
de opleiding, krijgt en waarin de studiebegeleider met de student verkent en
inventariseert welke persoonlijke doelen tijdens de opleiding gerealiseerd zullen
worden.

Aan het begin van de opleiding schrijven studenten een persoonlijk Leerplan (pLp)
waarin de leerdoelen en de manier waarop ze worden gerealiseerd, worden
beschreven. Het PLP wordt gedurende de opleiding bijgesteld.

De colleges behandelen añ¡visselend theorie en praktijk. Voorafgaand aan de
colleges bestudeert de student de bijbehorende literatuur. De docent bepaalt
a.d.h.v. de leerdoelen en de literatuur de werkvorm van de colleges.

ln de Personal Performance Methode (ppM) staat de persoonlijke en professionele
ontwikkeling van de student in zijnlhaar eigen werkomgeving centraal. De ppM-
methode omvat het uitvoeren van een Businesscase (BC) en individuele
praktijkopdrachten. De BC dient tevens ter toetsing en afsluiting van de module.

4.2.2

a

a

o
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ln de Training worden aan studenten modellen aangereikt en worden

vaardigheden geoefend. ln aansluiting daarop krijgen studenten zelfsturende
opdrachten om zich het geleerde e¡gen te maken.

ln het Projectonderwijs werken studenten in kleine projectgroepen aan een
probleemgestuurde projectopdracht die hen leert om o.b.v. een bedrijfskundige

analyses een advies op te stellen. Studenten leren systematisch te analyseren en

de analyse theoretisch te onderbouwen. De resultaten worden tijdens begeleide

bi.ieenkomsten gepresenteerd.

lntervisie biedt de gelegenheid om persoonlijke cases te bespreken en vindt plaats

tijdens de zelfsturende projectbijeenkomsten en de module coaching.

Jaarlijks schrijven de studenten een Reflectieverslag, waarbij ze terugkijken op hun

persoonlijk leerplan en ontwikkeling, de groei in de eigen functie, en op de diverse

leermomenten. Tevens formuleren ze actiepunten voor hun verdere persoonlijke

en professionele ontwikkeling.

De Afstudeeropdracht is een case studie binnen de eigen organisatie. Deze

begeleide opdracht bestaat uit een methodologisch kleinschalig ondezoek en een

ontwerp van advies. De afstudeerfase beg¡nt met een startbijeenkomst, waarna de

student een ondezoeksvoorstel indient. De theoretische onderbouwing van het

advies moet aan ten minste zes modules ontleend worden.

a

o

a

a

o

ln het Aanvraagdossier wordt ook het toetssysteem uitvoerig beschreven. Toetsen hebben

als doel het leerproces te sturen en te monitoren, en te beoordelen of studenten de

leerdoelen in voldoende mate bereiken. Er wordt competentiegericht getoetst (i.e. integrale

toetsing van kennis, inzicht, vaardigheid en houding) en de opleiding maakt gebruik van een
gevarieerd scala aan formatieve en summatieve toetsvormen, naast individuele- en

groepstoetsingen. De eindkwalificaties worden volgens ISBW evenwichtig getoetst omdat
zowel de theorie, de vaardigheden als de houding op gevarieerde wijze een plaats in het

toetssysteem hebben. De verschillende toetsvormen worden in het Aanvraagdossier in
detail besproken. Per module wordt de student getoetst via de theorie- en
praktijkopdrachten, de Businesscase, het adviesrapport projectondenivijs, de
presentatieopdracht en de peer-beoordeling. ln de gehele opleiding wordt de student
getoetst via de reflectieopdrachten en de afstudeeropdracht.

Overwegingen

Het panel vindt dat de doelstellingen voldoende scherp zijn neergezet in de

opleidingsonderdelen van het programma. Het curriculum is opgebouwd vanuit een

verantwoord didactisch concept, dat sterk gericht is op de zelfirerkzaamheid van de

student. ln de uitvoering van het programma komen competentiegerichte en zelfsturende
werkvormen ruimschoots aan bod, en de opleiding beschikt over een uitgewerkt

toetssysteem. Typerend voor de opleiding is dat omwille van de inbreng van
praktijkgerelateerde casuïstiek door studenten, het leren vanuit de eigen ervaring
voortdurend benadrukt wordt. Ook de werkvormen van het programma worden sterk vanuit

een actieve inbreng van de student bepaald, terwijl disciplinaire kennis en methodologische

scholing verspreid doorheen het programma aan bod komt. Het panel vindt deze
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interactieve en probleemgestuurde benadering waardevol voor het doelpubliek dat door de
instelling beoogd wordt. Door de uitwisselbare modules kan het programma overigens
flexibel doorlopen worden, wat tevens de integratie van werken en leren bevordert.

Het programma is volgens het panel in hoge mate gericht op het aanleren van
toepassingsgerichte vaardigheidscompetenties. Minder ruimte is er voor klassieke
leervormen van kennisoverdracht die verder gaan dan de beroepspraktijk en praktische
toepassing.

Dat de eerste twee jaar van de Bacheloropleiding samenvallen met de Leergang
Personeelsmanagement was voor het panel een bijzonder aandachtspunt, dat tijdens het
locatiebezoek met de instelling uituoerig besproken werd. Vermits het niveau van de
Leergang meteen ook bepalend is voor de basisopleiding van de Bacheloropleiding, raadt
het panel de instelling aan om dit punt aandachtig te blijven bewaken. Het oude
basisprogramma Personeelsmanagement is ge-up-graded tot het niveau van de
Bacheloropleiding. Het niveau van de instroom van studenten moet hiermee gelijk op gaan.
Daar heeft de opleiding nog geen ervaring mee, omdat thans alles nog in ontwikkeling is.
ook de huidige (eerste jaars)studenten hebben wellicht een bijscholing nodig om het
vereiste niveau aan te kunnen. Het concept is goed, maar de praktijk moet ook in
overeenstemming zijn. Dit is de reden waarom het panel stelt dat deze ontwikkeling met
scherpe aandacht gevolgd moet worden.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 2.2 'Relatie tussen doelstelling en programma' als
voldoende.

4.2.3 Samenhang programma (facet 2.3)
Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend.

Bevindingen

Volgens het Aanvraagdossier komt de samenhang van het studieprogramma als volgt tot
uiting:

De inhoudelijke samenhang van de modules werd beschreven in een model waarin
de inhoud van de vakgebieden en de onderlinge samenhang van de modules
worden verklaard. Daarnaast werd een matrix ontwikkeld waarin per vak de
hoofdleerdoelen zijn opgenomen en naast elkaar gelegd.

o

a De eigen leerdoelen van de student functioneren als een rode draad en brengen
op individueel niveau samenhang in de opleiding. Deze benadering wordt
ondersteund met instrumenten als het Persoonlijk Doelstellend Gesprek (pDG) en
hèt Persoonlijk Leerplan (PLP) dat bij aanvang van de studie wordt opgesteld.
Daarnaast schrijven studenten jaarlijks een Reflectieverslag waarin ze hun
leerproces evalueren. ook in de Businesscases (BC), de projectadviesrapporten
en de afstudeeropdracht worden zij gevraagd om te reflecteren op hun leerproces.
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De samenhang tussen theorie en praktijk komt doorheen de opleiding aan bod. De

verschillende opleidingsonderdelen richten zich op de vertaling van de theorie naar

toepassing in de beroepspraktijk. Daarnaast wordt de praktijk van student en

docent als uitgangspunt genomen waaraan theoretische concepten worden

gekoppeld. Theorie en prakt'tjk worden ook integraal getoetst.

a

a De samenhang tussen de modules wordt verkregen door de manier waarop de

verschillende types modules achtereenvolgens kunnen worden afgewerkt. Zo

dienen bepaalde modules eerst te worden gevolgd alvorens met andere kan

worden begonnen. Toenemende complexiteit en integratie worden geboden door

het projectonderwijs dat aansluit op de colleges, en door integratie van de kennis

van eerder gegeven projectmodules.

Tenslotte integreren Studenten de kennis en vaardigheden ¡n de afstudeerfase die

een geintegreerd ondezoek en advies moet opleveren.

Overwegingen

ln het algemeen vindt het panel de structuur en opbouw van het programma goed

doordacht en inhoudelijk voldoende samenhangend. Het panel waardeert uitdrukkelijk de

poging van de Hogeschool om tot een integratieve benadering te komen, op maat van het

specifieke doelpubliek dat beoogd wordt. Het panel stelde vast dat de Hogeschool ISBW

werkt vanuit een concept integraal personeelsmanagement dat werd uitgewerkt in de

inhoudelijke onderdelen en duidelijk verþanden legt met de doelstellingen van de opleiding.

De Hogeschool werkt van een inleidende fase naar een graduele verdieping van het

programma, met in het derde leerjaar twee specialisaties, en in het laatste jaar een

afstudeerproject. Volgens het panel is het programma zowel opeenvolgend als

samenhangend te noemen. Er is een accumulatie van progressie doorheen de opleiding.

Volgens het panel is de samenhang van het programma voldoende aangetoond.

Een aandachtspunt dat door het panel tijdens het locatiebezoek met de instelling besproken

werd, betreft de uitwisselbaarheid van de opleidingsmodules. Volgens het panel vormen d¡e

uitwisselbare modules niet noodzakelijk een probleem voor de samenhang van het

programma, daar ze specifiek met het oog op de flexibiliteit van de opleiding ontworpen, en

aan zorgvuldige planning ondenivorpen zijn. Toch raadt het panel de ontwikkelaars aan om

op dit punt waal<zaam te blijven.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 2.3 'Samenhang programma' als voldoende.

4.2.4 Studielast (Íacet2.4l
Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat
programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen.

BevÍndingen

Om de opteiding studeerbaar te maken biedt de Hogeschool ISBW het volgende:

a
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' Regionale leslocaties voor de colleges op verschillende locaties in Nederland.o Door zorgvuldige planning van de lesdagen en het jaarprogramma wordt de
studielast van de programmaonderdelen zoveel mogelijk gespreld en worden
overlappingen vermeden.

' Door de variabele opleidingsduur kunnen studenten de standaard doorlooptijd
verkorten of verlengen.

' De opleiding maakt gebruik van de werksituatie van de student. Door de integratie
van werk en studie wordt de studielast verminderd, aldus ISBW.r Door de hoge mate van zelfstudie en zelfsturing kan de student het programma
aangepast aan de eigen omstandigheden uifuoeren.

' Dankzlj de elektronische Leeromgeving worden studenten logistiek ondersteund en
worden samenwerking en onderlinge contacten gefaclliteerd.

' De instelling vooziet in een goed bereikbare backoffìce die de studenlen brede
ondersteuning biedt.

. lnhoudelijke vragen en vragen rondom de studievoortgang kunnen worden
voorgelegd aan de studiebegeleider.

Daarnaast heeft de opleiding een Studentenraad die de studeerbaarheid van de opleiding
bevestigt en belemmerende factoren signaleert aan de instelling.

Overwegingen

uit het Aanvraagdossier blijkt dat het voorliggende programma qua inhoud, vorm en
organisatie in hoge mate is afgestemd op de behoeften van volwassen werkstudenten. Het
programma is bestemd voor studenten die qua leeftijd, levens- en werkervaring geen
gemiddelde studenten zijn, maar die omwille van die maturiteit hun studie doorgaans ook
goed gemotiveerd en zeer doelmatig aanpakken. ln het dossier geefi de instelling een
ovezicht van genomen maatregelen die de belemmerende factoren voor de
studievoortgang moeten wegnemen, waaronder: de hoge mate van integratie van werk en
leren, de digitale Leeromgeving als een belangrijk sturend en begeleidend instrument,
studiebegeleiding, zorgvuldige planning en bijtijdse informatie. Tijdens het locatiebezoek
had het panel de gelegenheid om de feitelijke studielast van de opleiding met studenten van
het programma te bespreken. Het panel had de indruk dat het om een g"oeg"n opleiding
gaat die een langdurig vorgehouden engagement van de student vergt, r"ai."g g"en
reden om eraan te twijfelen dat het programma in zijn geheel studeerbaar is.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 2.4 ,studielast, als voldoende.

lnstroom (facet 2.5)
Het beoogde programma stuit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de
instromende studenten: hbo-bachetor: vwo, havo, middenkaderopleiding of
specialistenopleiding (wEB) of daarmee vergetijkbare kwalificaties, btijkend uit
toelatingsonderzoek.

4.2.5
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Bevindingen

Dankzij hun werkervaring en de functie die studenten bekleden, ligt het instroomniveau op

beginnend hbo-niveau. Volgens de instelling ligt het instroom- en eindniveau van de
studenten in feite hoger dan die van een beginnend hbo-er uit het reguliere ondenruijs.

Afhankelijk van het instroomniveau zijn verschillende vrijstellingen mogelijk, die worden

verleend op basis van d¡ploma's of Erkenning Verworven Competenties (EVC's).

De instelling heeft een toelatingsprocedure met toelatingscriteria opgesteld. De Hogeschool

ISBW stelt als ingangseis het voldoen aan de volgende drie toelatingscriter¡a: (1) havo- of
mbo- (niveau 4) diploma; (2) twee jaar werkervaring in het beroepsdomein; (3) een HR

functie op hbo-niveau.

De toelatingsprocedure omvat het doorlichten (Quickscan) van de portfolio van de student,

een Persoonlijk Doelstellend Gesprek (PDG), een (eventueel) aanvullende EVC-procedure

en capaciteitstest, en een schriftelijke uitslag. Deze instrumenten worden in het

Aanvraagdossier instrumenteel toegelicht. Daarna wordt toegelicht welke gelijkstelling met

de toelatingseisen worden gehanteerd.

Het PDG is een assessment dat plaatsvindt voorafgaand aan de opleiding. Een

studiebegeleider of docent beoordeelt of de student voldoet aan de toelatingseisen. Tevens

wordt het ccmpetentieniveau 1 gecheckt. Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt naar

de start van de opleiding en wordt de student gevraagd naar zijnlhaar persoonlijke

leerdoelen. Verder wordt de kwaliteit van de werkomgeving beoordeeld. Het

assessmentgesprek gebeurt op basis van het portfolio en omvat een criteriumgericht

interview. Tevens kunnen studenten de gestandaardiseerde capaciteitentest van de

Schouten & Nelissen Groep laten uitvoeren.

Verder blijkt uit het Aanvraagdossier dat studenten doorgaans tien of meer jaar

werkervaring hebben en dat verkorte trajecten als gevolg van vrijstelling veelvuldig

voorkomen. Het eindniveau van de studenten wordt beschreven als ervaren Bachelor en

afgestudeerden kunnen doorstromen naar een post-hbo-opleiding, een professionele

Master- of een un iversitaire pre-Master-opleiding.

Overwegingen

De Hogeschool ISBW richt zich met de Bacheloropleiding Personeelsmanagement expliciet

op een doelgroep van werkende HR-professionals. Daar de feitelijke studielast van het

programma in belangrijke mate afhankelijk is van het instroomniveau, heeft het panel

ondezocht of de instroomeisen van de opleiding adequaat geformuleerd en gehanteerd

werden. De Hogeschool beschikt volgens het panel over een instroomprocedure die aan

alle formele eisen voldoet, goed beredeneerde criteria hanteert en via de PDGs zorgvuldig

wordt uitgevoerd. De maximale aansluiting van het programma bij de kwalificaties van de
instromende studenten wordt, aldus het panel, door de instelling actief gezocht en grondig

bewaakt.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 2.5'lnstroom' als voldoende
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4.2.6 Duur (facet 2.6)
De opleiding voldoet aan formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum:
hbo-bachelor met in de regel 240 studiepunten.

Bevindìngen

De opleiding Personeelsmanagement is een deeltijdopleiding van 3l lzjaar en omvat 240
EC, inclusief vrijstelling. De opleiding is opgebouwd uit een programma-aanbod van 1g0 EC
en een vrijstell¡ng van 60 EC op basis van twee jaar werkervaring op het moment van
instroom, en op de EVC-procedure. Afhankelijk van het leervermogen van de student en/of
zijn persoonlijke omstandigheden kan hijlzij de opleiding sneller doorlopen. Doorgaans heeft
de student één keer in de twee weken een hele dag, en de andere week een halve dag les.
Tijdens het eerste trimester heeft de student wekelijks een dag les.

De EC's van de opleiding zijn als volgt verdeeld (voor een gedetailleerde verdeling van de
studiepunten volgens opleidingsonderdeel zie schema bovenaan: 2. programma):

iaar EC
(werkervarinq) 60

,|
58

2 47

3 40

4 35

totaal 240

Overwegíngen

Met een totale omvang van 240 EC voldoet het voorliggende curriculum aan de formele eis
voor de studieduur van een hbo-Bachelor. De puntenverdeling binnen het curriculum is
volgens het panel afdoende onderbouwd en de studiepunten werden evenwichtig verdeeld
over de verschillende opleidingsonderdelen en studiejaren van het programma. Het panel
oordeelt daarmee dat de opleiding Personeelsmanagement aan de eisen voor de
studieduur voldoet.

Conclusie
Het panel beoordeelt heifacet 2.6 'Duur' als voldoende.

4.2.7 Samenvattend oordeel ondenrverp 2 programma

Het panel vond eeh actueel programma dat aansluiting vindt bij de beroepspraktijk. De
instelling is er volgens het panel in geslaagd om de voeling met de beroepspraktijk goed te
vertalen naar een aantrekkelijke opleiding. Het panel is positief over het vakspecifieke
karakter van de opleiding en de nadruk die gelegd wordt op de eigen beroepspraktijk van de
student. De werkervaring van student wordt goed geintegreerd in een programma dat ruim
aandacht besteedt aan praktische toepassing van kennis en vaardigheden. De
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doelstellingen werden voldoende scherp neergezet in de opleidingsonderdelen en er

voldoende interactie met de beroepspraktijk. Er zijn voldoende garanties dat in de opleiding

de actuele ontwikkelingen op het beroepsterrein genoeg aan bod komen. ln het programma

liggen volgens het panel evenwel weinig international accenten.

Het curriculum werd opgebouwd vanuit een goed didactisch concept, dat sterk gericht is op

de zelñryerkzaamheid van de student. Aangeleerd worden vooral toepassingsgerichte

vaardigheidscompetenties, ondersteund met theorie en methodiek. Het panel vindt de

structuur en opbouw van het programma goed doordacht en inhoudelijk samenhangend. De

Hogeschool werkt vanuit een concept integraal personeelsmanagement dat in de

inhoudelijke onderdelen werd uitgewerkt en verbanden legt met de doelstellingen van het

programma. Volgens het panel is het programma zowel opeenvolgend als samenhangend

te noemen, en er ¡s sprake van accumulatie van progressie doorheen het curriculum. Het

panel waardeert de poging van de Hogeschool om tot een integratieve benadering te

komen, op maat van het specifieke doelpubliek dat beoogd wordt. Volgens het panel gaat

het om een gedegen opleiding die over een adequate instroomprocedure beschikt en in

haar geheel studeerbaar is. Daarom beoordeelt het panel het ondenrerp Programma als

voldoende.
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4.3 lnzet van personeel

4.3.1 Eisen hbo (facet 3.1)
De opleiding sluit aan bij de votgende criteria voor de inzet van personeel van een hbo-
opleiding: Het ondenviis zal voor een betangrijk deel worden verzorgd door personeel dat
een verbinding /egf fussen de opleiding en de beroepspraktijk.

Bevindingen

De opleiding Personeelsmanagement wordt uitsluitend uitgevoerd en begeleid door
docenten en trainers met ervaring in de beroepspraktijk. Docenten hebben een freelance
relatie met de instellingen. Een deel van hen heeft een wetenschappelijke achtergrond en/of
ondenivijservaring in hoger en/of wetenschappelijk onderwijs. De theorievakken en het
projectondenivijs worden gedoceerd, begeleid en/of vezorgd door ervaren docenten met
praktijkervaring. De training persoonlijke ontwikkeling wordt vezorgd door gekwalificeerde
professionals, die eveneens ervaring hebben met de beroepspraktijk. Door de interactie van
docenten in de verschillende werkvelden komen zij in aanraking met nieuwe ontwikkelingen
in de beroepspraktijk, die ze in het programma inbrengen. Verder houden de docenten de
vakliteratuur bij en werken ze mee aan het ontwikkelen van lesmateriaal. Daarenboven zijn
ook de studenten werkzaam in het beroepenveld en staat de interactie met hun
werkzaamheden centraal in de opleiding

Ovennegingen

Het panel stelt vast dat de opleiding Personeelsmanagement werkt met docenten die allen
ervaring hebben in de beroepspraktijk. Docenten betrokken bij de uitvoering van het
programma komen uit het netwerk van de Hogeschool lsBW en vervullen naast hun
onderuvijstaken functies in het werkveld. Ze ziin daarom goed geplaatst om de verbindingen
te leggen tussen de opleiding en de beroepspraktijk. De docenten hebben een freelance
relatie met de instelling. Volgens het panel is de verbinding met de beroepspraktük
overtuigend en voldoende gegarandeerd.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 3.1 ,Eisen hbo'als voldoende.

4.3.2 Kwantiteit personeel (facet 3.2)
Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opteiding te kunnen starten.
Er wordt voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opteiding te kunnen continueren

Bevindingen

Het aantal studenten in het huidige en vorige studie bedraagt resp. 9 en 21. De benodigde
personeelscapaciteit wordt onderverdeeld in docenten en organisatorisch personeel. Het
beleid van de Hogeschool is om met freelance docenten te werken. De instelling kan kiezen
uit een groot scala van specialisten HRM in Nederland. ISBW beschikt over een pool van

pagina 30 NVAo I hbo-bacheror personeersmanagement Hogeschoor rsBW | 01 juri 2008 |



nedeilqnds- vlaamse accredÍtatie organísatie

ca. 70 docenten personeelsmanagement uit de beroepspraktijk, waaruit een kleine pool van

I kerndocenten voor de bacheloropleiding Personeelsmanagement werden geselecteerd,

die organisatorisch worden begeleiden en opgevolgd. Deze pool is tevens het

docententeam dat de opleiding mee doorontwikkelt en in de Examen- en

Opleidingscommissie zetelt. Volgens de Hogeschool ISBW is de betrokkenheid van

docenten bij de opleiding zeer groot.

ln het Aanvraagdossier wordt de docenteninzet in dagdelen per groep van 16 studenten

aangegeven. Het aantal dagdelen van de opleiding omvat 484 docentdagdelen, verdeeld

over de verschillende activiteiten die de docenten uitvoeren. Dit is volgens de berekening

die de Schouten & Nelissen Groep hanteert een equivalenlvan 1,7 FTE voor een opleiding

met een gemiddelde duur van 3,3 jaar. Per jaar is dat 0,57 FTE op een gemiddelde van 16

studenten. De docent-student ratio bedraagt 1/28.

Verder wordt de opleiding georganiseerd en ondersteund door een Manager Hogeschool

ISBW (1,0 FTE), een onderwijskundige (0,8 FTE), een studiebegeleider (0,9 FTE)' een

managementassistente (1,0 FTE) een medewerkers ondersteunende processen (backoffice

ISBW) en een medewerkers Marketing en Sales (ISBW). Deze medewerkers bieden

ondersteuning aan meerdere opleidingen. De opleiding Personeelsmanagement ontvangt

ook organisatorische ondersteuning van de staande organisatie van ISBW.

Overwegingen

Volgens het Aanvraagdossier werkt de Hogeschool ISBW voor de opleiding

Personeelsmanagement uitsluitend met freelance docenten' Dit was een punt van

bezorgdheid van het panel, omdat werken met uitsluitend freelancers potentieel ten koste

kan gaan van de samenhang van een opleiding. ln het voorliggende geval heeft panel

echter genoteerd dat er met een kerngroep van nauw betrokken docenten wordt gewerkt,

die de opleiding als een 'core faculty' dragen en voor de coördinatie instaan. Daarnaast

krijgt de opleiding organisatorische ondersteuning van de instelling. De Hogeschool ISBW

kan volgens het panel een voldoende aantal docenten en andere medewerkers garanderen

om de opleiding te blijven aanbieden. Daarenboven heeft de instelling toegezegd om

bijkomende te investeren in de docentencapaciteit, mocht de omvang van de opleiding dat

in de toekomst vergen.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 3.2 'Kwantiteit personeel' als voldoende.

4.3.3 Kwaliteit personeel (facet 3.3)

Het in te zetten personeel is gekwalificeerd voor een inhoudelijke, onderwijskundíge en

organisatorische realisatie van het programma

Bevindingen

ln Bijlage 20 van het Aanvraagdossier werd het Docentenprofiel opgenomen dat voor de

opleiding Personeelsmanagement gehanteerd wordt. Hieruit blijkt dat voor de verschillende

ondenivijsvormen telkens didactisch geschoolde docenten met ervaring in de
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beroepspraktijk en in afstudeerbegeleiding worden aangetrokken. Docenten worden
individueel ingewerkt en begeleid middels een inwerktraject en een persoonrijk
Ontwikkelingsplan. ook doorlopen ze een didactische trainingen in de bedrijfsschool van de
schouten & Nelissen Groep. Daarenboven worden jaarrijks enkere schoringåd"g"n uoo.
docenten georganiseerd, waar onderwerpen zoals de Leeromgeving, afstLideerbegeleiding
of nieuwe ontwikkeringen worden behanderd. Er worden binnen rsBW structureer
docentendagen en kerndocentenbijeenkomsten georganiseerd, waar verschillende
didactische thema's aan bod komen en zienswijzen worden uitgewisseld. De schouten &
Nelissen Groep organiseert voor haar medewerkers regelmatig academische lezingen en
discussies en heeft een eigen bedrijfsschool die de beroepsinhoudelijke professionalisering
van haar medewerkers helpt te bevorderen.

Ovenregingen

Het panel vindt het bijzonder positief dat de Hogeschoor rsBW veer oog heeft voor de
beroepsverankeringen en de didactische vaardigheden van haar doceñtenkorps. De
instelling besteedt volgens het panel veel aandacht aan de selectie, vorming en beoordeling
van haar medewerkers. Docenten worden goed ingewerkt, begereid 

"n 
opgãt"io. Het paner

vindt de inspanningen van de instelling op dit vlak bijzonder overtuigend. uìt de gesprekken
die het panel tijdens het rocatiebezoek voerde met docenten is overìgens een grote
betrokkenheid bij de opleiding gebleken. Het panel heeft de cVs vande kerndocenten
doorgenomen en zag geen reden om te twijferen aan hun inhouderijke en didactische
kwaliteiten.

Conclusie
Het panel beoordeert het facet 3.3 'Kwariteit personee| ars vordoende.

4.3.4 Samenvattend oordeel ondenverp 3 lnzet van personeel

Het panel stelt vast dat de Hogeschool ISBW alleen met freelance docenten werkt die over
de nodige ervaring beschikken in de beroepspraktrjk. De instelling kan voldoende capaciteit
aan docenten garanderen om in de opreiding te voozien. De verbinding met de
beroepspraktijk werd vorgens het paner gerooñrvaardig neergezet. De opreiding wordt
gedragen door een kerngroep van docenten die als een 'coie faculty' functioneren en de
opleiding van samenhang en coördinatie voozien. De Hogeschool úesteeot veel aandacht
aan de selectie, vorming en beoordeling van haar medewerkers. Docenten worden door de
instelling goed ingewerkt, begeleid en opgeleid. Het panel vindt de inspanningen van ISBW
op dit vlak overtuigend en twijfelt n¡et aan de inhoudelijke en didactische kwaliteiten van het
docentenkorps, dat overlgens een grote betrokkenheid bij de opleiding toonde. Het panel
beoordeert het onderuverp rnzet personeer derharve ars vordoende.
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4.4 Voorzieningen

4.4.1 Materiële voorz¡en¡ngen (facet 4.1)

De beoogde huisvesting en mater¡ële voozieningen zijn toereikend om het programma te

realiseren.

Bevindingen

Voor de opleiding Personeelsmanagement hanteert ISBW een systeem van regionale

colleges en centraal projectonderwijs. De opleiding wordt gegeven op diverse locaties in

Nederland en het merendeel van de colleges vindt's avonds plaats. Lessen worden

meerdere keren parallel aan elkaar aangeboden. Het projectondenrvijs en de begeleide

onderwijsvormen vinden plaats op zaterdagen in een conferentiecentrum in Utrecht. Verder

beschrijft het Aanvraagdossier de voozieningen van de zalen- en conferentiecentra die

voor de opleiding worden aangewend.

De opleiding werkt met een elektronische Leeromgeving die permanent toegankelijk is en

documenten als het lesrooster, het programma, het lesmateriaal, de literatuur en andere

documenten van de opleiding bevat. Op de Leeromgeving werken ook projectgroepen van

docenten en studenten binnen een eigen digitale werkplaats. Opdrachten, resultaten,

informatieverstrekking en feedback verlopen eveneens via de Leeromgeving. Naast faceto-

face contacten hebben studenten ook contact met docenten via de Leeromgeving, email

en/of telefoon. Studenten hebben de beschikking over de interne bibliotheek van het

hoofdkantoor te Zaltbommel. De bibliotheek telt meer dan 3.500 boeken en heeft

abonnementen op ruim vijftig tijdschriften. Studenten worden daarenboven geadviseerd om

lid te worden van een openbare bibliotheek. De aansturing en organ¡satie van de opleiding

vindt plaats vanuit het hoofdkantoor van de Hogeschool ISBW in Zaltbommel'

Ovenvegingen

Het panel heeft op grond van het Aanvraagdossier kennis genomen van de specifieke

organisatiestructuur die voor de opleiding gehanteerd wordt en heeft de centrale

infrastructuur in Zaltbommel bezocht tijdens het locatiebezoek. Het panel ziet geen reden

om te twijfelen aan de toereikendheid van de voorzieningen van de instelling. Wd benadrukt

het panel dat een goed georganiseerde digitale Leeromgeving cruciaal is voor dit type van

onderwijsorganisatie. Het panel vond de Leeromgeving in het algemeen toereikend en

moedigt de instelling aan om dit platform nog verder te ontwikkelen. Het panel stelde tijdens

het locatiebezoek vast dat studenten zelden gebruik maken van de interne bibliotheek van

de instelling. Literatuur verkrijgen ze doorgaans via andere bibliotheken of door extra

inspanningen van docenten die eigen boeken en artikels ter beschikking stellen. Het panel

raadt daarom de instelling aan om de toegankelijkheid tot vakliteratuur aandachtig te blijven

bewaken.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 4.1 'Materiële voorzieningen' als voldoende.
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4.4.2 Studiebegeteiding (facet4.2)
Er is voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan
studenten die adequaat zijn met het oog op de studievoortgang.

Bevindingen

Voor de begeleiding van de studieloopbaan van de studenten werkt de opleiding met een
interne studiebegeleider in dienst van de Hogeschool ISBW. De studiebegeleider coacht en
begeleidt de studenten persoonrijk en vorgt de voortgang van de studie via de
Leeromgeving. Het takenpakket van de studiebegeleider omvat het houden van pDGs,
vezorgen van informatiebijeenkomsten, informatievooziening en coaching van studenten,
monitoren van de studievoortgang, en procesbegereiding bij de afstudeerfase.

Daarnaast kent de voorliggende opleiding een systeem van collegiale begeleiding van de
studenten onderling. Het projectondenrijs bestaat uit begeleide en zelfsturende
projectbijeenkomsten, waarna studenten onderling een intervisiebijeenkomst houden.
Docenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding ván Oe colleges en het
projectonderwijs. Afstudeerbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke
begeleiding tijdens de afstudeerfase. De logistieke begeleiding wordt uitgevoerd door de
backoffice van ISBW. De informatievooziening inzake studievoortgang, feedback en
resultaten vindt plaats via de Leeromgeving en via de beoordelingsformulieren.

Overwegingen

Op grond van de informatie die aan het panel verstrekt werd, blijkt dat omwille van het op
competenties en zelfsturing gericht onderuvijsmodel, zowel de studiebegeleiding als de
inhoudelijke begeleiding belangrijke factoren zijn. De inhoudelijke oegeteioing gebeurt door
docenten en door de collegiale begeleiding van intervisie, tenrvijl de siudiebegeleiding de
voortgang van de studenten bewaakt en ondersteunt. De voor de opleiding geraamde
begeleidingcapaciteit is vorgens het paner vordoende en de wijze van oegáãoing en
opvolging is voldoende systematisch.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 4.2 ,studiebegeleiding' 

als voldoende.

4.4.3 Samenvattend oordeel ondenrerp 4 Voorzieningen

Het panel heeft geen reden om te twijfelen aan de toereikendheid van de materiële
voozieningen en faciliteiten die de Hogeschool ISBW ter beschikking stelt aan de
voorgestelde opleiding. Het panel meent ook dat de begeleidingscapaciteit voor de
opleiding toereikend is. Het panel beoordeelt daarom het onderwerp Voorzieningen in zijn
geheel als voldoende.
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lnterne kwaliteitszorg

Systematische aanpak (facet 5.1)

Er is voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbii mede aan de hand van

toetsbare streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen.

Bevindingen

De Hogeschool ISBW werkt o.b.v. een permanente cyclus van Plan, Do, Check en Act
(PDCA) die doorlopen wordt in alle primaire, ondersteunende of sturingsactiviteiten op

organisatie-, op team- en op individueel niveau, en die aanleiding geeft tot systematische

verbetering. De concretisering van de PDCA-cyclus is terug te vinden in de beleids- en

activiteitenplannen van de Hogeschool, die door middel van streefdoelen als basis dienen

voor de (door)ontwikkeling, uitvoering, organisatie en logistiek van de opleiding. Opleidingen

worden structureel geëvalueerd aan het eind van iedere module, en met een jaarlijkse

overall evaluatie.

Daarnaast hanteert de instelling structureel overleg met de Studentenraad, de

Kerndocententeams, de Opleidingscommissie, het CvT en de WVC, en de werkoverleggen,

waarbij zowel inhoudelijke als procesmatige informatie wordt vezameld. De output wordt
gebruikt om beleids- en activiteitenplannen bij te stellen en om verbetermaatregelen ten

bate van de opleiding te nemen.

ledere onderwijsmodule wordt afgesloten met een evaluatie. Daarnaast wordt de opleiding
jaarlijks integraal zowel ¡nhoudelijk als procesmatig geèvalueerd. De uitkomst hiervan wordt

besproken met de Studentenraad, het kerndocententeam en tijdens werkoverleggen. ln

2006 en in 2OO7 werd de opleiding Personeelsmanagement integraal geëvalueerd. ln 2008

is de volgende integrale evaluatie gepland. De evaluatie 2007 heeft tot verbeteringen geleid

op het vlak van informatievoorziening, ondersteuníng en studiebegeleiding.

Als onderdeel van de integrale evaluatie vond er ook een Doelgroeponderzoek plaats, die

de volgende informatie opleverde. Het merendeel van de studenten van de opleiding

Personeelsmanagement is vrouwelijk. Hun gemiddelde leeftijd is (ruim) 37 jaar. Hun

vooropleiding ¡s meestal mbo of een (gedeeltelijke) hbo. De meeste studenten hebben tien
jaar (of langer) werkervaring. Studenten vervullen functies als HR-medewerker of -adviseur

en komen uit zeer uiteenlopende sectoren. Hieruit werd conclusies getrokken die vertaald

werden naar een didactisch concept. Daarnaast werden ook met de aanbevelingen die het

NVAO-panel formuleerde naar aanleiding van haar locatiebezoek voor de bacheloropleiding

Bedrijfskunde in 2007 rekening gehouden.

De verschillende evaluaties hebben uiteindelijk geleid tot een volledige heziening en

actualisering van het curriculum van de Bacheloropleiding Personeelsmanagement. Tegelijk

vonden er op het niveau van de Hogeschool systeemwijzigingen plaats, ondermeer inzake

het aangeboden lesmateriaal, de toetsing en de organisatie van de modules van het

programma. Momenteel is er een groot onderhoud van het curriculum aan de gang.

4.5

4.5.1

pagina 35 NVAO I hbo-bachelor Personeelsmanagement Hogeschool ISBW | 01 juli 2008 |



nederlands- ulaømse øccreditatíe orgønísatic

Ovetwegingen

Op grond van het Aanvraagdossier nam het panel kennis van het systeem van IKZ dat door
de Hogeschool lsBW voor de betreffende opleiding gehanteerd wordt. Het panel heeft
begrepen dat de instelling een cyclus ontwikkeld heeft van periodieke evaluaties op
verschillende manieren, momenten en niveaus. Zowel voor de opleidingsmodules als voor
de gehele opleiding zijn er regelmatige evaluaties voozien. Daarnaast hanteert de instelling
het instrument van structureel overleg. Op grond van beide worden verbeteringsinitiatieven
genomen en uitgevoerd. Zo heeft het panel een volledig hernieuwd curiculum onder ogen
gekregen. Tevens vooziet het |KZ-systeem in terugkoppeling naar het management.

uit de gesprekken die het panel tijdens het locatiebezoek met het management en de
kwaliteitszorg van de opleiding gevoerd heeft, blíjkt dat de kwaliteitszorg van de opleiding tot
nu toe op weinig systematische en vooral informele basis is verlopen. Hoewel dit evengoed
illustreert dat de instelling over nuttige netwerken beschikt, vindt het panel dat kwaliteitszorg
op een systematischer en meer geformaliseerde wijze moet aangepakt worden. Het panel
had de indruk dat het management zich hiervan al bewust was, en vertrouwt erop dat het de
nodige verbeteringen in de toekomst zal aanbrengen.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 5.1 'systematische aanpak' als onvoldoende.

4-5'2 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld (facet 5.2)
Bij de interne l<waliteitszorg zullen medewerkers, studenten, alumni en het afnemend
beroepenveld van de opleiding actief worden þetrokken.

Bevindíngen

Voor haar systeem van interne kwaliteitszorg (lKZ) maakt de Hogeschool ISBW gebruik van
een aantal belanghebbenden, die via de volgende overlegorganen en instrumenten
betrokken worden bij de kwaliteitszorg van de voorliggende opleiding:

betrokkenen
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studentenraad x x

kemdocententeam x x

werkveldcommissie x

examencommissie x x

opleidingscomm¡ssie x x X

colleoe van toez¡cht x

âlumniverenig¡ng x

werkoverleg x

ovaluatie per module x

evaluatie per opleidingsjaar x X x
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De studenten van de opleiding Personeelsmanagement hebben werkervar¡ng en een functie

op hbo-niveau. Ze vormen daarom een belangrijke toets voor de opleiding. De

Studentenraad is het inspraakorgaan van de studenten. De raad is samengesteld uit één

student per cohort en jaargang. De Studentenraad bespreekt evaluaties, adviseert over

verbeteringen, en overlegt met de opleidingsmanager en studiebegeleider.

Docenten die betrokken zijn bij het ontwikkelen van het projectondenvijs vormen de leden

van het kerndocententeam. Het is de taak van het kerndocententeam om de inhoud en

samenhang van de opleiding (mede) te ontwikkelen en te bewaken. Het team bespreekt de

modulaire en integrale evaluaties om te komen tot verbetering. Het adviseert ook over, en

toetst het opleidingskader.

De Opleidingscommissie bestaat uit drie afgevaardigden van het kerndocententeam en

driestudenten. Het bewaakt de kwaliteit en samenhang van het opleidingskader en de

opleiding. De Examencommissie bestaat uit drie kerndocenten en een externe adviseur. Ze

adviseert over, en toetst het toetsingskader en de toelatingsprocedure. Ze stelt tevens de

OER en de toelatingsprocedure vast, en behandelt vezoeken tot het afwijking van de OER.

Het College van Toezicht (CvT) is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de

kwaliteit van de opleidingen. Het bestaat uit drie externe leden. De Werkveldcommissie
(WVC) bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepspraktijk. De WVC heeft als taak het

adviseren over, en toetsen van het opleidingskader. Zij toetst of het beroepsprofiel, de

competenties en de eindkwalificaties voldoen aan de actuele eisen van de beroepspraktijk.

Voor de opleiding Personeelsmanagement is de Hogeschool ISBW recent begonnen met

het opzetten van een alumnivereniging. Voorts is er regelmatig operationele Werkoverleg in

kleine teams van medewerkers. De opleidingsmanager vormt de'linking pin'tussen al de

genoemde overlegorganen en de realisatie van de lKZ.

Overwegingen

De betrokkenheid van docenten, studenten en andere belanghebbenden t.b.v. de bewaking

en verbetering van de onderwijskwaliteit is volgens het panel voldoende gewaarborgd,

hoewel de betrokkenheid van het beroepenveld nog voor verbetering vatbaar is, onder meer

via een uitbreiding in de samenstelling van de WVC (zie hoger: 4.1.3 Oriëntatie hbo). Zoals

vermeld heeft het panel ook haar bezorgdheid geuit over de informele aanpak van de IKZ

(zie hoger: 4.5.1 Systematische aanpak). Niettemin is het panel van oordeel dat de

betrokkenheid van de stakeholders bij de kwaliteitszorg van de opleiding over het algemeen

vrij sterk is. Studenten worden betrokken bij de evaluatie en actualisering van het

programma. Evaluaties worden besproken door docenten en andere

onderwijsverantwoordelijken en de feedback wordt gebruikt om verbeteringen in de

onderwijskwaliteit aan te brengen. Het panel hield bij haar beoordeling van dit facet

rekening met het feit dat de opleiding nog maar sinds kort bestaat en recentelijk grondig

hezien werd.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 5.2 'Betrokkenheid' als voldoende.
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4.5.3 Samenvattend oordeel onderwerp 5 lnterne kwaliteitszorg

Het panel meent dat de Hogeschool lsBW in het algemeen over een degelijk uitgewerkt
systeem beschikt om de kwaliteit van de voorliggende opleiding te bewaken en te
verbeteren. Het panel stelt niettemin voor om de kwaliteitszorg nog verder te verbeteren
door systematischer en geformaliseerder te werk te gaan, en door de betrokkenheid van het
beroepenveld te bevorderen. Aangezien het panel de indruk heeft dat het management de
noodzaak van deze aanpassingen erkend heeft, en als instelling ongetwijfeld over de
nodige deskundigheid beschikt om dit gaande te corrigeren, wordt het ondenrerp IKZ
alsnog voldoende beoordeeld.
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4.6 Condities van continuiteit

4.6.1 Afstudeergarantie (facet6.1)
De instetting geeft aan studenten de garantie dat het programma volledig kan worden

doorlopen.

Bevindingen

Volgens het Aanvraagdossier staat de Hogeschool ISBW garant dat studenten die met de

hbo-opleiding Personeelsmanagement zijn begonnen, onder bepaalde condities, kunnen

afstuderen. ln de OER is een bepaling opgenomen dat alle studenten die zich hebben

ingeschreven en hebben voldaan aan de financiële verplichtingen de mogelijkheid hebben

het programma te doorlopen onder de in het OER genoemde condities.

Overuegingen

De opleiding Personeelsmanagement is ingebed in een organisatie die zich al vele jaren

profileert als aanbieder van beroepsopleidingen voor werkende studenten. De Hogeschool

ISBW volgt een duidelijke lijn inzake afstudeergaranties. Op grond hiervan is het panel van

mening dat men studenten voldoende kan garanderen het programma te kunnen voltooien

Conclusíe
Het panel beoordeelt het facet 6.1 'Afstudeergarant¡e' als voldoende.

4.6.2 Investeringen (facet 6.2)

De voorziene investeringen zijn toereikend om de opleiding (inclusief voorzieningen) tot

stand te brengen.

Bevindingen

De ontwikkelingskosten voor de opleiding werden geheel gedragen door de Schouten &

Nelissen Groep. De ontwikkelkosten voor het groot onderhoud worden deels door ISBW

gedragen. De kosten voor doorontwikkeling in 2008 zijn voozien in het budget van de

Hogeschool ISBW. ln Bijlage 24 van het Aanvraagdossier zit een financiële prognose voor

de opleiding Personeelsmanagement.

Overwegingen

Op grond van het Aanvraagdossier heeft het panel kennis genomen van de financiële

condities van de voorliggende opleiding. Het panel ziet geen reden om te twijfelen aan de

toereikendheid van de begroting, zoals die thans door de instelling werd opgesteld. De

investeringen die noodzakelijk zijn om de opleiding te organiseren, lijken te volstaan. Het

panel kreeg van het management de toezegging dat de investeringen nodig om de

doorontwikkeling van de opleiding gedurende de komende jaren te garanderen, door de
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instelling kunnen worden voozien. Daarenboven heeft de instelling toegezegd om
bijkomend te investeren in de docentencapaciteit, mocht de aangroei van de opleiding dat
vergen. Het panel neemt aan dat ISBW over voldoende financiële middelen beschikt om de
opleiding te blijven bekostigen.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 6.2 'lnvesteringen' als voldoende.

4.6.3 Financiële voorzieningen (facet 6.3)
De financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten zijn voldoende voor
dekking van de aanloopverliezen.

Bevindingen

De aanloopverliezen t.g.v. van de ontwikkeling van de opleiding personeelsmanagement
werden gedragen door de Schouten & Nelissen Groep. Volgens de Jaarverslagen 2006 en
2007 die ter inzage lagen tijdens het locatiebezoek, heeft de instelling voldoende financiële
voozieningen gereserveerd om de gecalculeerde negatieve resultaten en aanloopverliezen
te kunnen opvangen.

Overwegingen

Het panel meent dat de Hogeschool lsBW een financieel gezonde organisatie is, die de
investeringen in de voorliggende opleiding kan dragen. Het panel vertrouwt erop dat de
instelling lsBW, samen met de schouten & Nelissen Groep als geheel, ook op langere
termijn kunnen vezekeren dat de opleiding duuzaam vezorgd zal worden.

Conclusie
Het panel beoordeelt het facet 6.3 'Financiële voozieningen, als voldoende.

4.6.4 Samenvattend oordeel ondenuerp 6 Condities van continuiteit

Het panel meent dat er voldoende garanties zijn dat studenten, onder behoorlijke condities
en binnen een redelijke termijn, het programma volledig kunnen doorlopen. Het panel heeft
de indruk dat de Hogeschool lsBW, als organiserende instelling, een financieel gezonde
organisatie is die de investeringen in de ontwikkeling en inrichting van de opleiding kan
dragen. Dientengevolge heeft het panel het ondeniverp continuiteit als voldoende
beoordeeld.
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5 Overzicht advies

De onderstaande tabel geeft per onderwerp en per facet het oordeel van het panel uit

hoofdstuk 4 weer.

V = voldoende

O = onvoldoende

Ondenrerp Oordeel Facet Oordeel

I Doelstellingen
opleiding

v 1.1 Domeinspec¡fieke eisen

1.2 Bachelor

1.3 Oriëntatie hbo

2 Programma v 2.1 Eisen hbo

2.2 Relatie doelstellingen - programma

2.3 Samenhang programma

2.4 Studielast

2.5 lnstroom

2.6 Duur V

3 lnzet van personeel V 3.1 Eisen hbo

3.2 Kwantiteit

3.3 Kwaliteit

4 Voorzieningen v 4.1 Materiële voorzieningen

4.2 Studiebegeleiding

5 lnterne laraliteitszorg v 5.1 Systematische aanpak o

5.2 Betrokkenheid

6 Condities van
continuiteit

V 6.1 Afstudeergarant¡e

6.2 lnvesteringen

6.3 Financiële voezieningen
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Bijlage 1: Samenstelling panel

Voorzitter

- 

1954) studeerde algemene econometrie in Tilburg en werd daarna
uD in Groningen. Na zijn promotie (1986) werd hû UHD personeelwetenschappen in
Tilburg. Van 1999 tot 2005 actief als ondezoeker bij lVA, en aansluitend hoofd van de
HRM-onderzoeksgroep van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)
te Tilburg. sinds 2004 deeltijd-hoogleraar Human capital Valuation aan de uvT. Zijn
belangstelling gaat uit naar de (financieel-)economische aspecten van personeels-
management. Sinds 1992 redacteur, en vanaf2005 hoofdredacteurvan de Gids voor
Personeelsmanagement en Gids Signaal. Medeoprichter van het Tijdschrift voor HRM. Als
kerndocent verbonden aan de Leergang personeelwetenschappen van VNo/NCW De
Baak.

Panellid
949) studeerde aan de Sociale Academie en volgde

aan de Voortgezette Opleiding Amsterdam. Sinds begin jaren 'g0
bekleedde zij managementposities in het hoger ondenrvijs - van 1 981 tot 1986 als adjunct
directeur van Hogeschool De Horst in Driebergen -, gemeentelijke organisaties
(Amsterdam, Rotterdam, Tilburg), de hulpverlening en de arbeidsvooziening. Zij heeft meer
dan tien jaar ervaring met kwaliteitszorg, in de kinderopvang (projectleider ontwikkeling
landelijk kwaliteitsstelsel) en in het hoger ondenivijs, als vicevoozitter van de
visitatiecommissie van de hbo-opleidingen culturele en Maatschappelijke Vorming en als
auditor en werkvelddeskundige voor NQA, de Raad voor Accreditatie en de NVAO.

(1967XM4) is Lector aan Departement Sociaal Agogisch Werk van
de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en Departementshoofd sociaal Agogisch
Werk. Zij is deskundige op het terrein van arbeidsvoonivaardenbeleid, arbeidsverhoudingen
en ontwikkeling van medewerkers, en doceert daarnaast vaardigheidstrainingen zoals
communicatie, projectmanagement, vergaderen en groepsdynamica. Ook nam ze
gedurende vele jaren verantwoordelijke HR-functies waar bij ING lnsurance.

SecretarisI is Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (UGent, 2003) en werkt
als onafhankelijk ondezoeker en auteur

Procescoördinator
beleidsmedewerker NVAO.

Alle panelleden en de secretaris hebben een onafhanketijkheidsverktaring ingevutd
en ondertekend.

pagina 42 NVAO I hbo-bachelor Personeelsmanagement Hogeschoot |SBW | 01 juti 2003 |



nedelands - vlaamse accreditatìe organisatie

Bijlage 2: Programma locatiebezoek

Het panel heeft een bezoek gebracht aan de locatie op 12 juni 2008 voor de toetsing van de

nieuwe opleiding hbo-ba Personeelsmanagement van de Hogeschool ISBW.

Locatie:
Hogeschool ISBW, Van Heemstraweg-West 5, 5300 AG Zaltbommel, Nederland

Programma:

10u00-10u45: Ontvangst door en gesprek met management ISBW

10u45-1 1 u00: lnzage materialen

11u00-12u00: Gesprek met ontwikkelaars / kwaliteitszorg
Aanwezigen:

12u00-1 3u00: Besloten lunch en inzage materiaal

'1 3u00-14u00: Gesprek met studenten

14u1 5-1 5u00: Gesprek met docenten/ontwikkelaars
Aanwezigen:

15u00-15u15: Break en overleg panel

1 5u I 5-1 6u00: Gesprek met vertegenwoordigers beroepenveld
Aanwezigen:
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16u00-1 6u15: (Reserve)gesprek met management

I 6u00-1 7u30: Afsluitend besloten overleg panelleden
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Bijlage 3: Overzicht van bestudeerde documenten

Documenten beschikbaar gesteld voorafgaand aan het locatiebezoek

. AanvraagdossierToets NieuweOpleiding: HBO-Bacheloropleiding

Personeelsmanagement, Hogeschool ISBW, Maart 2008, 73 p.

. Bijlage l: Organogram ISBW en Hogeschool ISBW

. BUlage 2: lnstituten Schouten & Nelissen Groep
o Bijlage 3: Beschrijving instituten Schouten & Nelissen Groep
. Bülage 4: BBA-profiel hbo-raad
. Bülage 5: Domeincompetenties hbo-raad
. Bijlage 6: lllustraties beroeps- en taaksituaties van de opleiding Personeel & Arbeid
. Bijlage 7: lndeling competentieniveaus hbo-raad
r Bijlage 8: Profiel studenten Personeelsmanagement 200612007

. Bijlage 9: Didactisch concept
r Bijlage 10: De opbouw van de modulen
. Bijlage 11: Samenhang beroepsprofiel
r Bijlage 12: Eindkwalificaties per module
. Bijlage 13: Verschillen tussen het nieuwe en het oude curriculum
. Bijlage 14: Beoordelingskader Businesscase
. Bijlage 15: Handleiding Portfolio
. Bijlage 16: Onderuvijs- en examenregeling
. Bijlage 17: Toegang en uitleg Leeromgeving
. Bijlage 18: Leden en cv's Werkveldcommissie
. Bijlage 19: Leden en cv's College van Toezicht
. Bijlage 20: Docentenprofiel
. Bijlage 2l: lnwerktraject nieuwe docenten
. Bijlage 22: Achtergrond en cv's van de kerndocenten
. Bijlage 23: Achtergrond en cv's management en ondersteunend personeel

. Bijlage 24: Financiële prognose

Aanvullende documenten gevraagd bij de instelling en ter beschikking gesteld
voorafgaand aan het locatiebezoek

. Antwoorden van de instelling op voorafgestelde aanvullende vragen van het panel

. BerekeningStudielastPersoneelsmanagement2003

. LiteratuurlijstBAPersoneelsmanagementnieuwcurriculum

Documenten ter inzage beschikbaar gesteld tiidens locatiebezoek

. VerslagenWerkveldcommissie

. VerslagenExamencommissie
o VerslagenOpleidingscommissie
. Verslagen College van Toezicht
. VerslagenStudentenraad
. VerslagenKerndocentenoverleg
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. Verslagen integrale evaluatie opleiding

. Analyseverslagen

. Verslagen Beleid & Strategie

. Evaluatieverslagen per module

. Studiemateriaal en literatuur

. Studiewijzers

. Toegang tot Leeromgeving (via computer)

. Lijst van recente afgestudeerden (inclusief bedrijf/werkplek)

. Afstudeerscripties

. Opleidingskompas

. lntemetsiteszalencentra

. Jaarverslag Schouten & Nelissen Groep 2006 of 2007
r Financieel jaarverslag Schouten & Nelissen Groep 2006 of 20Q7
r Beoordelingen van docenten
. Voorbeelden van doorgevoerde verbeteringen n.a.v. evaluaties
. Voorbeelden van persoonlijk doelstellende gesprekken (PDG)
. Voorbeelden van verkorte studietrajecten en toepassing vrijstellingenbeleid
. Voorbeelden, motivering van gebruik van capaciteitentest
o Ovezicht van instroom, uitval, slaagcijfers
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Bachelor

Bachelor of Business Administration

Businesscase

College van Toezicht

curriculum vitae

European Credit

European Credit Transfer System

Elders Verworven Competenties

human resources

human resources management

hoger beroepsondenruijs

interne kwaliteitszorg

IOWO (Radboud Universiteit Nijmegen)

lnstituut voor Sociale en Bedrijfswetenschappen

Master

Master of Business Administration

middelbaar beroepsonderwijs

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Ondenrijs- en Examenregeling

Persoonlijk Doelstellend Gesprek

Plan-Do-Check-Act

Persoonlijk Leerplan

personeelsmanagement

Personal Performance Methode

wetenschappelijk onderwijs

werkveldcommissie

ba

BBA

BC

CvT

CV

EC

ECTS

EVC

HR

HRM

hbo

tl<z

towo

ISBW

ma

MBA

mbo

NVAO

OER

PDG

PDCA

PLP

PM

PPM

WO

WVC
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Onderwijs- en examenregeling 2011-2012

I Algemeen deel

1.1 Algemeen

Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling
Het algemeen deel (Deel l) van deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de
examens van de bacheloropleidingen van Hogeschool ISBW die nader genoemd worden in het
specifieke deel (Deel ll) van deze OER.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
ln deze regeling wordt verstaan onder:
a. WHW: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
b. uitvoeringsregeling: de regeling, van toepassing op de desbetreffende opleiding, waarin

specifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding zijn vastgelegd,
ter uitvoering van het bepaalde in de onderwijs- en examenregeling;

c. student: degene die is ingeschreven voor een bacheloropleiding dan wel een
of meer onderwijseenheden deel uitmakend van een
bacheloropleiding aan Hogeschool ISBW;

d. examencommissie: een door het bestuur van Hogeschool ISBW aangestelde commissie
in de zin van artikel 7.12 van de WHW;

e. studiepunt: de term, in internationaal verband European Credit (EC) genoemd,
waarmee de studielast wordt uitgedrukt, zoals is bedoeld in artikel 7.4
van de WHW;

f. module: een onden¡¡ijseenheid als bedoeld in artikel 7.13 van de WHW;
g. opleiding: een samenhangend geheelvan ondenvijseenheden als bedoeld in

artikel 7.3 van de WHW;
h. studiejaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het

daaropvolgende jaar;
i. tentamen: het onderzoek naar de competenties en leerdoelen van de student

m.b.t. een bepaalde onderwijseenheid alsmede de beoordeling van de
resultaten van het onderzoek in een of een combinatie van de
volgende vormen:
- het maken van een businesscase
- het maken van praktijkopdrachten
- het maken van een adviesrapport
- het maken van een reflectieopdracht
- het maken van een projectopdracht
- een peerbeoordeling doen
- het deelnemen aan een intervisiebijeenkomst
- het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op

het bereiken van bepaalde competenties en/of leerdoelen
j. examen: de verzameling van goed gevolg afgelegde tentamens, opdrachten

zoals hierboven vermeld, van de tot een opleiding behorende vakken,
eventueel aangevuld met een onderzoek van door de
Examencommissie aangewezen examinatoren naar kennis, inzicht en
vaardigheden van de student.

k. examinator: een door de Examencommissie aangewezen persoon belast met de
beoordeling van het tentamen of examen van een student;
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l. werkplek:

m. intake:

de voor de opleiding vereiste en in de intake beoordeelde
werkomgeving, werkzaamheden en functie (niveau en inhoud) die de
student in staat stelt de in de opleiding verworven kennis, houding en
vaardigheden in de praktijk toepasbaar te maken.
verplichte procedure om te bepalen of de student voldoet aan de
ingangseisen voor de betreffende bachelor.

1.2 Vooropleiding en toelating

Artikel 3 lngangseisen bijde opteidingen
1. De ingangseisen voor de opleidingen zijn:

a. Havo- of mbo-4 diploma en;
b. 2 jaar werkervaring op hbo-niveau in een relevante functie;
c. werkzaam in een voor de opleiding relevante functie op hbo-niveau, bij aanvang van- en

gedurende de looptijd van de opleiding.
2. Ter controle op deze instapeisen vindt er vooraf aan inschrijving een verplichte intake plaats,

waarin vastgesteld wordt of de kandidaat al dan niet toelaatbaai is. Alleen kandidaten'die
voldoen aan de instapeisen worden tot het programma van ISBW toegelaten. Kandidaten
die geen- of onvoldoende werkervaring op het juiste niveau hebben eñ/ of niet beschikken

, over een werkplek die aan de eisen voldoet zijn niet toelaatbaar tot de opleiding.3. lndien de student niet aan de minimale diploma-eis voldoet, kan deze eii ondeärangen
worden door een capaciteitentestl 21+ toets. ln de capaciteitentest wordt het werk- én
denkniveau getoetst door een onafhankelijk testbureau. Het onderzoek omvat een aantal
gestandaardiseerde capaciteitentests die onder tijdsdruk worden afgenomen: een algemene
intelligentietest, een taalgerelateerde test, een test die een beroep doet op abstracte-
analytische vermogens aan de hand van figurenreeksen. De prestaties van de kandidaten
worden afgezet tegen specifieke normen.

Artikef 4 lnstroommoment
De bacheloropleiding kent drie startmomenten per collegejaar jaar. Te weten: september,
januarien april.

Artikel 5 lnschriivino
1. Studenten die zich willen inschrijven, leveren bij Hogeschool ISBW een portfolio aan met

daarin een cv, een functieomschríjving, een werkgéversverklaring en diploma's
vooropleiding. Nadat het dossier ontvangen is, volgt een intake. lñO¡en ¿e intake akkoord is
bevonden, wordt het aanmeldingsformulier door de íntake definitief gemaakt en na
ondertekening van de student door de afdeling klantenservice veruverkt.2' lnschrijving vindt bij voorkeur plaats op de eerste dag van de maand voor de start van de
nieuwe opstap.

3. De student ontvangt naar aanleiding van de aanmelding een welkoms- en bevestigingsbrief
met daarin username en password voor de Digitale Leeromgeving. Op de Leeromlev-ing
vindt de student alle benodigde informatie met betrekking tot de opleioing.

1.3 Opbouw van de opleiding

Artikel6 Doel
1. Met de opleiding wordt beoogd:

- zodanig competenties op het gebied van kennis en inzicht, vaardigheid en attitude te
doen venverven in het domein van de opleiding dat de afgestudeerde in staat is tot een
zelfstandige beroepsuitoefening op bachelorniveau;

- een adequate toegang te verschaffen tot een wetenschappelijke studie.

6
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2. Wat betreft de algemeen vormende hbo-kwalificaties, karakteristiek voor een

bacheloropleiding, wordt aangesloten bij de zogeheten kernkwalificaties zoals geformuleerd
door de hbo-raad. Samen met de domeinspecifieke competenties worden deze
gespecificeerd in de leerdoelen van de bacheloropleiding.

Artikel 7 Eindkwalificaties
De eindkwalificaties van de opleiding zijn vastgelegd in de programmabeschrijving van de
modules op de digitale Leeromgeving.

Artikel 8 lnrichting van de studie
1. De opleidingen worden in deeltijd of duaal verzorgd en aangeboden in de vorm van

modules.
2. ln beide gevallen is er gedurende het gehele bachelorprogramma een sterke verbinding

tussen de beroepspraktijk van de student en het onderwijsprogramma. ln het geval van een
duale variant wordt de werkplek van de student aangemerkt als leerwerkbedrijf en tekenen
Hogeschool ISBW, de student en de werkgever een overeenkomst. ln dat geval geeft de
werkgever zijn commitment en stemt er in toe dat hij een interne begeleider beschikbaar
stelt. Tevens voorziet hij de student van onderwerpen voor de businesscases en zijn
afstudeeropdracht afkomstig uit de organisatie. Het onderwijsinhoudelijke deel van de duale
variant beslaat 111 EC, het werkervaringsdeel 60 EC en het praktijkdeel 69 EC.

Artikel 9 lndeling van de opleidingen
De opleidingen zijn opgedeeld in vakinhoudelijke collegemodules, modules projectonderwijs,
een persoonlijke ontwikkel leerlijn, een werkervaringsleerlijn en een afstudeerfase.

Artikel 10 lnhoud module
1. De modules zijn zowel theoretische als praktisch van aard.
2. De lessen van een module kunnen zowel begeleid (door een docent) als onbegeleid

plaatsvinden en worden ondersteund door een Leeromgeving.
3. Per module zijn kernkwalificaties, domeincompetenties en leerdoelen opgesteld door het

Opleidingsmanagement en de curriculum commissie en vastgesteld door de
Examencommissie.

4. Vormgeving van het ondenruijs gebeurt in nauw overleg met vertegenwoordigers uit het
werkveld en het docentteam.

Artikel 11 Sfudielasf
1. De studielast van een module wordt uitgedrukt in studiepunten (EC). De opleidingen hebben

een omvang van240 EC.
2. ln het programma is 60 EC opgenomen voor werkervaring. Op basis van de werkervaring en

relevante werkplek kan de student het programma met een hogere studiebelasting in minder
tijd doorlopen.

Artikel 12 Jaarindeling
1. Het gehele bachelorprogramma bestaat uit240 EC en is in principe te doorlopen in 3 jaar en

4 maanden. Op basis van de in de intake vastgestelde instapeisen is de student in staat het
programma te doorlopen met een hogere studielast. Tijdens de intake wordt het voor de
student geldende leertraject met hem besproken en vastgesteld. De wijze waarop de
student zijn programma doorloopt zal afhankelijk zijn van het moment waarop hij met de
opleiding aanvangt en de eventuele vrijstellingen waarvoor hij in aanmerking komt.

2. Naast het standaardprogramma biedt Hogeschool ISBW een verkorte variant aan waarbij de
student de opleiding kan doorlopen in 2 jaar en 4 maanden. De student heeft dan bij de
intake vrijstelling gekregen voor een 6-tal bachelormodules uit de ISBW Leergang
Personeelsmanagement en twee derde van zijn werk ervaringscomponent.
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1.4 Opbouw van het programma
ln deel ll, het opleidingsspecifieke deel van dit OER, staat uit welke modules de opleiding is
opgebouwd en hoeveel EC per afgeronde module toegekend worden.

1.5 Tentamens, examens en veruolgopleidingen

Artikel 13 Tentamengelegenheid
1. Voor ieder tentamen onderdeel wordt twee maal per jaar de gelegenheid geboden dit af te

leggen. ln geval van bijzondere omstandigheden kan de Examencommissie op verzoek van
de student besluiten tot toekenning van een alternatieve dan wel extra tentamenkans.

2. De tentamens volgen na afloop van de onderuvijsmodule.
3. Om te mogen aanvangen met zijn afstudeertraject dient de student minimaal 180 EC behaald

te hebben.
4. Aan elke module - zowel collegemodules als modules projectonderwijs - is een tentamen

verbonden.
5. Het tentamen wordt afgelegd op de wijze zoals is gepubliceerd in het jaarlijks verschijnende

opleidingskompas (studiegids) en in andere door Hogeschool ISBW aan te wijzen officiële
publicaties. De tentamens worden schriftelijk afgelegd.

6. Al dan niet op verzoek van de student kan de Examencommissie in afrrvijking van het
bepaalde in lid 2 besluiten dat een tentamen op een andere wijze dan vastgesteld wordt
afgelegd.

7. Degene die door langdurige beperking van een of meer lichaamsfuncties niet in staat is op
de voorgeschreven wijze aan de gestelde eisen te voldoen, kan de Examencommissie
schriftelijk verzoeken een tentamen af te leggen in een vorm en op een plaats die aangepast
is aan diens omstandigheden. De Examencommissie wint zonodig advies in alvorens te
beslissen.

8. Tot de stof van een module die getoetst wordt, behoort het studiemateriaal dat bij de
inschrijving voor de module is verstrekt (elektronisch) eve¡als de tussentijdse wijzigingen
van het materiaal, voor zover deze bekendgemaakt uiterlijk 2 maanden voor de uiterste
inleverdatum van het tentamen.

9. Tussentijdse wijzigingen worden in opdracht van de Examencommissie bekendgemaakt op
de Leeromgeving van de desbetreffende module. Daarbij wordt de datum vermeld waarop
de wijzigingen van kracht worden.

Artikel 14 Examen afleggen
1. De student die een examen in een opleiding wenst af te leggen, dient daartoe een schriftelijk

(per email) vezoek in bij studiecoördinator onder vermelding van de door hem verkregen
uitslagen, eventuele vrijstellingsbesluiten dan wel andere door de Examencommissie eerder
afgegeven verklaringen.

2. lndien de Examencommissie constateert dat aan de voon¡vaarden voor de opleiding als
vermeld in deze regeling is voldaan en dat alle onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd
dan wel voor een aantal onderdelen vrijstelling is verleend, is betrokkene voor het
desbetreffende examen geslaagd en stelt de Examencommissie de uitslag officieel vast.

3. ln afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de Examencommissie, alvorens de
uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de
student met betrekking tot een of meer onderdelen van de opleiding indien en voor zover de
uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven.

Artikel 15 Examen
Aan elke opleiding is een afrondend examen verbonden in de vorm van een afstudeeropdracht.

IONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2O1 1 -2012
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Artikel 16 Presentieplicht
De student dient tijdens de door Hogeschool ISBW georganiseerde lessen van een module voor
80 % van de tijd aanwezig te zijn en actief deel te nemen.

Artikel 17 Beoordeling en vaststellen uitslag
1. Tentamens worden beoordeeld met de cijfers 1 tot en met 10 dan wel met onvoldoende of

voldoende.
2. De student is na het afleggen van het tentamen van de module geslaagd, indien de student

aan de daartoe gestelde normen voldoet en dit door de daartoe door de Examencommissie
aangewezen examinator is geconstateerd. Het tentamen wordt dan met minimaal 5,5 punten
of een voldoende beoordeeld.

3. Uiterlijk drie weken na inleveren van het tentamen van een module op de Leeromgeving
wordt deze beoordeeld aan de hand van een ingevuld en van feedback voorzien
beoordelingskader, welke met een cijfer op de Leeromgeving wordt geplaatst door de
desbetreffende examinator. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken na de
voorlopige beoordeling van een module wordt de uitslag door de examinator vastgesteld. ln
bijzondere gevallen kan de Examencommissie de in de vorige zin bedoelde termijn
verlengen met maximaal zes weken.

4. De student ontvangt namens Hogeschool ISBW een schriftelijke verklaring over de uitslag
van de beoordeling van de module.

Artikel 18 Geldigheidsduur
1. De geldigheidsduur van behaalde afsluiten tentamens van vakken is onbeperkt.
2. ln afwijking van lid een kan de Examencommissie een student verplichten een aanvullend of

vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak waarvoor hij langer dan vijf jaar
voor het bachelorexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.

3. De leden van dit artikel zijn eveneens van toepassing op verleende vrijstellingen.

Artikel 19 lnzagerecht en Bezwaar en beroep
1. Alle beoordelingen worden aan de hand van een door de Examencommissie vastgesteld

beoordelingskader aan de student teruggekoppeld via de Leeromgeving.
2. Tot uiterlijk 2 weken na de verzending van de uitslag kan de kandidaat schriftelijk een

bezwaarschrift tegen de uitslag indienen.
3. Het bezwaarschrift dient met inhoudelijke redenen omkleed (en duidelijk beargumenteerd)

schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling Klantenservice.
4. De Examencommissie beoordeelt het examenwerkstuk opnieuw aan de hand van de

aangevoerde argumenten. De Examencommissie geeft een korte reactie op de
gemaakte bezwaren.

5. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt de uitslag schriftelijk
meegedeeld aan de kandidaat. Deze uitslag is bindend, ook indien de uitslag lager is
dan die van de eerste beoordeling.

6. Het indíenen van een bezwaarschrift geeft geen recht op uitstel van het inleveren van
een herschreven Businesscase (herkansing).

7, lndien de kandidaat bezutaar heeft tegen de gevolgde procedure of wanneer de
kandidaat van mening is dat het Examenbureau of de Examencommissie onzorgvuldigheid
aangaande het bepaalde in dit artikel kan worden venrueten, dan kan de kandidaat binnen 2
weken na verzending van de uitslag van het bearuaarschrift schriftelijk en gemotiveerd
beroep instellen bíj het College van Toezicht, p/a ISBW Opleiding & Training, Postbus 266,
5300 AG Zaltbommel, ter attentie van de secretaris.

Artikel 20 Vrijstelling van tentamen
1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek vrij stellen op basis van eerder

behaalde resultaten met eenzelfde vakinhoudelijk lading en studieomvang en minimaal
hetzelfde aantoonbare niveau.
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2. Vrijstellingen worden door de Examencommissie in principe vastgesteld en verleend bij

aanvang van de opleiding en ten laatste 3 maanden voor de start van de module.
3. Binnen de opleiding wordt nooit vrijstelling verleend voor de afstudeerscriptie.

Veruanging van verplichte vakken
1. De student moet de vakken volgen van het vastgestelde programma om aan zijn

ondenrvijsverplichtingen te voldoen.
2. ln uitzonderlijke gevallen kan de Examencommissie besluiten dat een verplicht vak

vervangen mag worden door een ander vak met dezelfde studieomvang passend binnen de
kaders van de opleiding.

3. ln de studievoortgang wordt het verplichte vak vervangen door de vermelding van het
toegestane varvangende vak.

Artikel2l Graad
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'Bachelor of

business administration' verleend.
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld.

Artikel 22 S ame nstell i ng e n taken Examenco mmrssre
1. Het bestuur van de Hogeschool ISBW stelt de leden van de Examencommissie vast. De

leden bestaan uit externe deskundige en minimaal een docent per opleiding van Hogeschool
ISBW die betrokken is bij het verzorgen van het onderwijs in de aangegeven
opleiding/opleidingen.

2. De Examencommissie ziet er op toe dat de examens en tentamens betrekking hebben op
de voor gehele opleíding voorgeschreven leerstof dan wel voor de gehele module
voorgeschreven leerstof. Externe deskundigen op het gebied van de te examineren leerstof
kunnen de Examencommissie hierin adviseren.

3. Nadere taakstelling en bevoegdheden van de Examencommissie zijn opgenomen in het
Hogeschool ISBW reglement Examencommissie.

4. De Examencommissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beoordelingskaders en
de resultaten van de tentamens.

5. Door middel van steekproeven zien zij toe op de beoordelingen van de door hun aangewezen
examinatoren.

Artikel23 Fraude
1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor

een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk
wordt.

2. Studenten dienen tijdens het afleggen van een tentamen of examen uitsluítend gebruik te
maken van eigen capaciteiten. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die hiermee
niet te verenigen zijn, zoals:
a. lenen of kopen van een al gemaakt tentamen of examen;
b. meedelen in groepsopdrachten zonder iets bijte dragen;
c. plagiëren van andermans teksten;
d. passages uit het werk van een ander nagenoeg woordelijk overnemen zonder

bronvermelding;
e. passages uit het werk van een ander zijn geparafraseerd zonder dat is aangegeven dat

het hier de opvatting of gedachtegang van een ander betreft en zonder bronvermelding;
f. uitgewerkte ideeën of vondsten van een ander worden gepresenteerd als eigen

ideeën of vondsten.
3. Het is niet toegestaan om bij het verrichten van onderzoek fraude te plegen. Hiervan is

onder meer sprake als:
a. gegevens gebruikt voor het onderzoek worden verdraaid, worden verzonnen of

onverantwoord selectief worden weergegeven;
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b. standpunten, interpretaties en conclusies van anderen met opzet verdraaid worden

weergegeven.
4. lndien de student tijdens een tentamen of examen heeft gehandeld in strijd met artikel 17, lid

2 en 3, kan de Examencommissie beslissen dat afgezien zal worden van een beoordeling.
De student wordt van verdere deelname aan de toets cq het tentamen uitgesloten. Hijlzij
krijgt een aantekening en krijgt de mogelijk om deel te nemen aan het eerstvolgende
herkansingsmoment. De voorzitter van de Examencommissie kan het uitreiken van het
getuigschrift en/of certificaat opschorten dan wel weigeren.

1.6 Sfudiebegeleidíng en studieresultaten

Artikel 24 Registratie studieresultaten
Hogeschool ISBW draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten dat aan het
eind van elke studiejaar aan elke student een overzicht kan worden verschaft van de door de
student behaalde resultaten. Gedurende zijn studie heeft de student toegang tot een digitale
Leeromgeving waarop hij overzicht heeft van de door hem gevolgde programmaonderdelen en
de daarbij al dan niet behaalde resultaten.

Artikel 25 Studiebegeleiding
1. Tijdens de gehele opleiding is er begeleiding via een studiebegeleíder die de student coacht

om de te behalen competenties van elke module door de student te laten bereiken. De

studiebegeleiding zal plaatsvinden door middel van doelstellende gesprekken met de
studenten en opvolging door middel van voortgangscontroles. Het geheel gebeurt in een
proactieve begeleidende rol en een coachende stijl.

2. Voor coaching in het praktijkdeel van de duale opleidingsvariant stelt het leerbedrijf in
overleg met de student een bedrijfsmentor aan.

3. Gedurende de afstudeerfase wordt de student begeleidt door een afstudeerbegeleider, die
de student coacht met feedback en het afstudeerproces begeleidt.

1.7 Overgangsbepalingen

Artikel 26 Vervangende eisen
1. Een wijziging in het curriculum van een opleiding, waarbij bepaalde verplichte vakken

vervallen, gaat gepaard met overgangsregels. ln principe houdt de overgangsregels in dat
nog tweemaal de mogelijkheid wordt geboden tentamen in het betreffende vak af te leggen.

1.8 Slotbepalingen

Arlikel 27 Rechfsbesch e rm i ng
Het college van toezicht voor de examens is bevoegd tot het behandelen van een door
betrokkenen ingesteld beroep terzake artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen.

Artikel 29 Hardheidsclausule
ln die gevallen waarin deze regeling niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorziet wordt door
of namens de Examencommissie beslist.

Artikel30 Wijziging
1. Wijzigingen van deze regeling worden door Hogeschool ISBW bij afzonderlijk besluit

vastgesteld, gehoord hebbende de Examencommissie;
2. Wijzigingen van toepassing zijnde op het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats, indien

de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 201 1 -2012 11
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Artikel 31 Bekendmaking
1. Hogeschool ISBW draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling evenals

van de wijziging van deze regeling door publicatie hiervan op de Leeromgeving;
2. Desgewenst is voor elke belangstellende op verzoek een exemplaar van de in het eerste lid

bedoelde regeling te verkrijgen.

Artikel 32 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze regeling is vastgesteld door de Examencommissie en treedt in werking op I

september 2011.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 201 1 -2012 12
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Opleidingsspecifiek

P rog ra m m a Bach elo r Person eel s man agement

Basisprogramma 3 jaar en 4 maanden
De opleiding is een deeltijdopleiding en omvat 240 EC. De opleiding is opgebouwd uit een
inhoudelijk programma-aanbod van 180 EC en een werkervaringcomponent van 60 EC.

Studenten die niet voldoen aan deze instroomeisen van de opleiding, kunnen niet starten met
de opleiding. De opleiding duurt 3 jaar en 4 maanden. De spreiding van de studielast van 180

EC in combinatie met de werkervaring en werkplek van de student maakt het betreffende
programma studeerbaar. Afhankelijk van het leervermogen van de student enlof zijn
persoonlijke omstandigheden kan hij de opleiding sneller doorlopen. Gedurende het grootste

deel van de opleiding heeft de student één keer in de twee weken een hele dag en de andere
week een halve dag les ofwel wekelijks ruim een dagdeel. Tijdens het eerste trimester heeft de
student wekelijks een dag les.

De EC's zijn als volgt verdeeld over de studiejaren:

Jaar I
Het eerste jaar bestaat uit een introductie, training persoonlijke ontwikkeling inleiding in integraal
Personeelsmanagement, module Onderzoeksvaardigheden, colleges, projectonderwijs,
intervisie, werkervaring en een reflectieopdracht en omvat 69 EC.

Jaar 2
Het tweede jaar bestaat uit colleges, projectonderwijs, intervisie, werkervaring en een
reflectieopdracht en omvat 70 EC.

Jaar 3
Het derde jaar bestaat eveneens uit colleges, training, projectondenvijs, intervisie, werkervaring
en een reflectieopdracht. Het derde jaar omvat 66 EC.

Jaa¡ 4
Aan het einde van het derde jaar start de afstudeerfase. Het zwaartepunt ervan ligt in het vierde
jaar. Voor de afstudeerfase staat minimaal 4 maanden. De afstudeerfase omvat 35 EC.

Naast het basis programma van 3 jaar en 4 maanden biedt Hogeschool ISBW ook nog een 2e
verkorte route aan waarbij deelnemers het programma kunnen doorlopen op basis van 36 EC
vrijstelling voor de onderdelen uit de leergang Personeelsmanagement en een vriistelling voor
de tijdens deze opleiding opgedane werkeruaring op het vereiste niveau. Dit programma kan
doortopen worden in 2 jaar en 4 maanden. De in onderstaand overzicht gearceerde onderdelen
vallen dan weg.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 201 1 -2012 13
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Niets. uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonãer voorafgaande
schriftelijke toestemming van Hogeschool ISBW.

wijzigingen in de tekst zijn voorbehouden. Aan deze studiegíds kunnen geen rechten
worden ontleend. De studiegids is continu in ontwikkeling.
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Voolwoord

Voor je ligt de studiegids van Hogeschool ISBW voor de bacheloropleiding
Personeelsmanagement.
Deze studiegids is bedoeld om je een duidelijk beeld te geven over de opleiding, de diverse
onderwijsonderdelen en hun samenhang. Daarnaast vind je er praktische informatie over je
opleiding in terug.

ln hoofdstuk 1 vind je kort algemene informatie over Hogeschool ISBW. Hoofdstuk 2 gaat over
het vakgebied van personeelsmanagement. ln hoofdstuk 3 wordt het programma van de
opleiding besproken: het programma, de competenties en de studielast komen onder meer aan
bod. lnformatie over de ondenruijs- en toetsvormen vind je terug in hoofdstuk 4. En in hoofdstuk
5 kun je allerlei praktische informatie terugvinden, zoals informatie met betrekking tot
begeleiding, contactinformatie en voorzieningen.

Studeren in deeltijd is een uitdaging en deze uitdaging willen wij samen met je aangaan. De
studiegids vormt hierbij een handig naslagwerk, waarin je veel belangrijke informatie kunt
terugvinden.

Wij wensen je veel succes met je studie.

Hogeschool ISBW

5BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids
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1 Achtergrond Hogeschool ISBW

1.1 Hogeschool|SBW

De Hogeschool ISBW is onderdeel van het instituut voor Sociale en Bedrijfswetenschappen
(ISBW). Hogeschool ISBW is sinds 1995 een aangewezen hogeschool met de volgende
Bacheloropleidingen:

. Bacheloropleiding Bedrijfskunde

. Bacheloropleiding Personeelsmanagement

. BacheloropleidingToegepastePsychologie

De opleidingen van Hogeschool ISBW zijn gebaseerd op wetenschappelijke en didactische
principes. De bacheloropleidingen zijn gericht op de vergroting van kennis en vaardigheden
en het verkrijgen van de bachelortitel.

1.2 ISBW

ISBW is al ruim 80 jaar een van de grootste particuliere aanbieders van opleidingen en
trainingen in Nederland. ISBW, en daarmee ook Hogeschool ISBW, is in 2003 gefuseerd met
Schouten & Nelissen.

ISBW biedt praktijkgerichte opleidingen en trainingen voor mensen die zich willen
ontwikkelen in hun huidige of toekomstige (loop)baan. ISBW biedt ruim 120 opleidingen aan
op diverse werkterreinen. Het niveau van de opleidingen varieert van mbo- tot post-hbo-

niveau. Binnen ISBW staan de praktijk, de interactie met docenten en medestudenten en het
resultaat voor de student centraal.

1.3 Schouten & Nelissen Groep

De Schouten & Nelissen Groep is een organisatie die zich al ruim 30 jaar richt op de
ontwikkeling van mensen en organisaties door training, opleiding, coaching, advies en
begeleiding. De Schouten & Nelissen Groep wil een fullservicepakket bieden aan de
werkende en studerende populatie van Nederland. Met dit streven speelt zij in op 'een leven
lang leren'. Binnen de Schouten & Nelissen Groep wordt structureel samengewerkt tussen
de verschillende instituten onderling, zodat elkaars expertise optimaal wordt gebruikt.

Hogeschool ISBW draagt hieraan bij door het aanbieden van geaccrediteerde
bacheloropleidingen.

1.4 Schouten & Nelissen University

Vanuit de oorspronkelijke kennisgebieden van de Schouten & Nelissen divisie, training en

opleiding, worden bij de Schouten & Nelissen University hbo-masteropleidingen
aangeboden. Het aanbod bestaat momenteel uit de volgende opleidingen:
. Master Coaching in Organisaties
¡ Master Conflictmanagement (= NMI-geaccrediteerd)
. Master Kwaliteitsmanagement (= NVAO-geaccrediteerd)
. Master Stressmanagement en ReTntegratie (= ¡y4O-geaccrediteerd)
r Master Training & Bedrijfsopleiding
¡ Premaster Psychologie in 7 dagen
. Mastermodule Psychologie van de organisatieverandering

7BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids
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1.5 Visie en Werkwijze

Hogeschool lsBW gaat uit van een (sociaal) constructívistische benadering. Het
constructivisme gaat uit van kennisconstructie. Dat wil zeggen dat je als student een eigen
denkkader hebt. Door nieuwe kennis aan te laten sluiten bij bestaande kennis en de
individuele behoefte van jou als student, ontstaat een goed en krachtig leereffect. Daarnaast
komt leren komt voort uit een proces van interactie met je sociale omgèving.

Deze visie op leren vraagt om het creëren van een leersituatie waarin je als student wordt
gestimuleerd, geholpen en ondersteund bij het zelf bouwen van waardevolle kennisinhouden
en vaardigheden. Je past de nieuwe kennis direct toe. Je eigen werkomgeving is hierbij een
essentiële en krachtige leeromgeving.

Aan deze visie wordt als volgt invulling gegeven:

. De bacheloropleidingen zijn competentiegerichte opleidingenl en gaan uit van integratie
van werken en leren (theorie en praktijk).

. Met de PPM-methode (Personal Performance Methode) (zie bijlage 1), die ontwikkeld is
door lsBW opleiding & Training word je uitgedaagd om het geleelde via
praktijkopdrachten en Businesscases (BC)'z in je eigen organisatie toe te passen. Deze
opdrachten worden individueel uitgevoerd.

Bij de projectopdrachten ga je, samen met medestudenten, als groep aan de slag met
een casus passend binnen het beroepsveld. De opdrachten vormen tevens onderdeel
van de toetsing. Binnen de opleiding word je gestimuleerd je visie te vormen over het
vak.

a

a

a

De (intervisie)bijeenkomsten en de opdrachten dragen bij aan je professionele
ontwikkeling in je huidige functie. Ten slotte reflecteer je in je intervisiegroep op je
persoonlijke ontwikkeling en je professioneel functioneren.

De opleiding wordt met een digitale leeromgeving ondersteund. De opdrachten,
versfagen, roosters en contact met je docenten verloopt via een elektronische
leeromgevíng. Dit maakt het mogelijk om altijd de meest actuele informatie over de
opleiding te beschikken. ln de opleidingen werk je met een combinatie van
leeractiviteiten, die je helpen de toegepaste waarde van up-to-date theorieën te ervaren
en te verankeren.

Door interactieve colleges, trainingen, het uitwerken van leeropdrachten en cases, het
schrijven van adviesrapporten en reflectie op je persoonlijke ontwikkeling worden
verschillende manier van leren aangesproken. Hierdoor wordt het rendement van je
opleiding vergroot.

t Onder competenties wordt verstaan de samenkomst van kennis, vaardigheden en gedragingen die nodig zijn
voor het uitoefenen van een functie.2 Businesscase: een voor de module relevant beroepsproduct dat door de student wordt uitgewerkt om de
transfer van het geleerde naar de praktük te maken én om aan te tonen dat de module wordt beheerst.

BACHELOR PERSONEELSMANAcEMENT Srudiegíds I
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2 Bacheloropleiding Personeelsmanagement

2.1 Visie op Personeelsmanagement

Hogeschool ISBW ziet Personeelsmanagement als een samenhangend geheel van kennis,
inzichten en vaardigheden, dat betrekking heeft op het aantrekken van personeel, het
begeleiden van de ontwikkeling van personeel, het ondersteunen van de uitstroom van
personeel en op het structureren en inrichten van de arbeidsorganisatie binnen zowel profit-
als non-profitorganisaties. Hogeschool ISBW vindt dat personeelsmanagement een integrale
benadering moet zijn van het uitvoerend personeelswerk, het sociaal beleid én de
organisatiecontext. Personeelsmanagement levert op deze wijze een bijdrage aan de
realisatie van de organisatiestrategie en -doelstellingen.

Personeelsmanagement heeft een dynamisch karakter. Ontwikkelingen in en rondom het
personeelsmanagement vragen voortdurend om aanpassing. Te denken valt aan
veranderingen in de opstelling van de overheid ten opzichte van werkgevers en de
veranderende wetgeving. Maatschappelijke veranderingen zijn eveneens van invloed op de
opvattingen van werknemers en hun wensen en venivachtingen ten aanzien van hun beroep.
Daarnaast hebben ontwikkelingen, zoals een veranderende arbeidsmarkt, een veranderende
economie en een veranderende opstelling van de arbeidsorganisatie invloed op het beroep
van de HR-professional. Het succes van organisaties wordt steeds meer afhankelijk van de
wijze waarop werknemers worden ingezet en aangestuurd (Noomen ,2004). Dit vraagt van
de HR-professional dat hij de strategie van de onderneming kan vertalen naar
personeelsplannen en dat hij daarvoor draagvlak weet te creëren. Gevoel voor
arbeidsverhoudingen en organisatiesensitiviteit is daarbij een belangrijk aspect. De HR-
professional is sparringpartner en ondersteuner van het ondernemingsmanagement. Hij
wordt geacht bedrijfseconomisch, maar ook politiek, te kunnen denken en handelen;
onafhankelijk te kunnen adviseren en zonodig tegenwicht te bieden.

2.2 Doelgroep

De Bacheloropleiding Personeelsmanagement is ontwikkeld voor werknemers die als expert
of leidinggevende zijn betrokken bij (strategische) personeelsvraagstukken. Je hebt behoefte
aan visie, theoretische bagage en vaardigheden om zo je rol als HR-professional optimaal te
kunnen vervullen. Tijdens de opleiding leer je geen abstracte theorie, maar ontwikkel je
gedegen vakkennis. Kennis die je direct kunt toepassen in je dagelijkse praktijk.

Als student aan deze opleiding heb je allen een minimale werkervaring van 2 jaar binnen het
beroepsdomein. Ook werk je in een relevante functie op minimaal hbo-niveau.

2.3 Het profiel van de bachelor business administration

De opleiding Personeelsmanagement valt evenals de opleiding Personeel en Arbeid onder
het domein business administration. De hbo-raad geeft aan dat een bachelor of business
administration een brede invalshoek heeft en vanuit een bedrijfs- of bestuurskundige
achtergrond, in samenwerking met specialisten vanuit een integraal perspectief
vraagstukken interactief en oplossingsgericht kan aanpakken. De HR-professional
specialiseert zich binnen dit speelveld op het toepassen van het Human Resources
Management. De hbo-raad heeft de domeincompetenties geconcretiseerd door deze te
illustreren met beroeps- en taaksituaties. Hierbij geeft zij aan dat de bacheloropleiding
Personeelsmanagement zich richt op het verweryen van de domeincompetentie 'Ioepassen
van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie'.

9BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids
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Een HR-professional heeft te maken met activiteiten en vraagstukken die te plaatsen zijn in
het kader van lnstroom - Doorstroom - Uitstroom. Een HR-prôfessional kan instrumentén
inzetten ten behoeve van personeelsmanagement. Hij kan samenhang aangeven tussen de
verschillende toepassingsmogelijkheden in relatie tot de omgeving, stiuctuui en cultuur, en
tussen vraagstukken met betrekking tot arbeidsbemiddeling en beroepsbegeleiding en
juridische en bedrijfseconomische onderwerpen. Hij is in staat om op basiJvan
maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen vorm te geven aan de arbeidsorganisatie qua
structuur en cultuur. Hij herkent en erkent de verschillende waarden en belangeñ op het
gebied van strategie, cultuur en structuur en kan bijdragen aan het vormgeven en managen
van een verandering. ln de functie van HR-professional staan ondersteunen, regisseren,
faciliteren, coachen op performance en procesbegeleiding in de organisatie ceniraal.
Dit profiel sluit aan bij de visíe op Personeelsmanagement van Hogeschool ISBW en ook bij
het profielvan de studenten van Hogeschool ISBW.

2.4 Het profielvan de studenten Personeelsmanagement

Onze studenten bekleden functies op het gebied van het aantrekken van personeel, het
begeleiden van de ontwikkeling van personeel, het ondersteunen van de uitstroom van
personeel en het structureren en inrichten van de arbeidsorganisatie. Deze werkzaamheden
zijn hoofdzakelijk tactisch en operationeel van aard. Een deel van de studenten heeft ook als
taak om een vertaalslag te maken van de organisatiestrategie en -doelen naar
personeelsbeleid en -activiteiten. Zij werken onder andere als: r

- HR-medewerker
- HR-adviseur
- Manager / coördinator HR

De functiecategorieën sluiten goed aan bij het profiel van HR-professional en de visie op
Personeelsmanagement van Hogeschool ISBW. Studenten zijn voor het grootste deel mbo-
ers en mbo-ers met een korte opleiding op hbo-niveau, die zijn doorgegroeid of willen
doorgroeien op basis van hun capaciteiten. Zij hebben behoefte aan-scholing naar
bachelorniveau. Hogeschool lsBW sluit hierop aan met haar programma, dat zich qua
doelgroep specifiek richt op werkende mensen die zich willen doõrontwikkelen. Ook dit sluít
aan bijde visie'lifetime learning'van lsBW en de schouten & Nelissen-groep.

2.5 Kern van de opleiding

De opleiding Personeelsmanagement heeft als doelje op te leiden tot een l,lR-professional
die in de meest uiteenlopende beroepsrollen en verschillende omgevingen operationeel en
tactisch kan handelen met voldoende inzicht in de strategische implicaties van je
werkzaamheden. Het accent ligt dan ook op tactisch en operationeel handelen.
De opleiding maakt je vertrouwd met belangrijke invalshoeken van een HR-professional voor
zelfstandige beleids- of organisatie(ondersteunende) functies in de profit- en de non-
profitsector en biedt je voldoende basis om eventueel door te groeien naar een strategische
functie.

Je verwerft een duidelijk begrip van HR-ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie,
zodat je de beleidsvisie en -doelstellingen en een organisatievisiã kunñen vertaleñ naar HR-
beleid en -activiteiten. Daarnaast leer je de interne HR-processen en structuren te
analyseren en te optimaliseren. De verschillende rollen van de HR-professional vereisen
zoweltheoretische bagage als visie en toepassing van praktische vaardigheden op het
gebied van HR-activiteiten en -processen, sociaaljuridische aspecten enorganisatiekunde.
ln de bacheloropleiding Personeelsmanagement maakt je jezelf de benodigde kennis en
vaardigheden eigen.

BACHELOR PERSONEELSMANAcEMENT Srudiegids 10
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2.6 Competenties

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende twaalf competenties:
. Visie
. Probleemanalyse
. Oordeelvorming
o Resultaatgerichtheid
. Overtuigingskracht
¡ Adviesyaardigheid
. Organisatiesensitiviteit
o lnnovatievermogen
o lntegriteit
. Samenwerken
. Communiceren
. Zelfreflectie

Uitgebreidere informatie over de competenties kun je terugvinden in bijlage 2.

2.7 Beroepsrollen

Als student moet je de genoemde competenties kunnen toepassen in de meest
voorkomende beroepsrollen van een HR-professional. De opleiding leidt de HR-professional
zodanig op dat hij de volgende drie beroepsrollen kan vervullen:

. Adviseur (intern)

. Expert

. Beheerder

. Consultant (extern)

2.8 Dublindescriptoren

De Dublin descriptoren zijn Europese kwalificaties die nationaal en internationaal
geaccepteerd zijn voor een bachelor. Deze zijn verwerkt in de competenties en het
programma van de opleiding.

BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids 11
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3 Programma bacheloropleiding Personeelsmanagement

3.1 lnleiding

De kern van de opleiding bestaat uit een aantal inhoudelijke collegemodules en een aantal
modules projectonderwijs waarin zowel de theorie, onderzoeksvaardigheden, als de
toepassing ervan op de praktijk aan de orde komen. Het grootste deel van de
collegemodules wordt afgesloten met de uitvoering van een relevante Businesscase3 1eC¡.
Het projectonderwijs wordt afgerond met een adviesrapport en bij een aantal onderdelen
horen praktijkopdrachten.

De collegemodules zijn:
- lntroductie en persoonlijke ontwikkeling
- Onderzoeksvaardigheden
- lnstroom en beloning
- Ontwikkeling en beheer
- Arbeidsrecht en sociale zekerheid
- Personeelsmanagementenorganisatie
- Kwantitatiefen kwalitatiefpersoneelsmanagement
- Arbeids-enorganisatiepsychologie
- HR Accounting en financieel beleid
- Verandermanagement
- Coachingsvaardigheid
- De startende trainer
- Loopbaanadvisering

De modules projectonderwijs zijn:
- lnstroom en beloníng
- Ontwikkeling en beheer
- Arbeidsrechte en sociale zekerheid
- Strategie, personeelenorganisatie
- Kwantitatief en kwalitatief personeelsmanagement
- lntegraalprojectonderwijs

De opleiding start met een introductie, een inleiding in integraal Personeelsmanagement en
een module onderzoeksvaardigheden. Daarnaast volg je een persoonlijk
ontwikkelingstraject, waarbijje een persoonlijk leerplan opstelt en dit bijhoudt aan de hand
van intervisie en reflectieopdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een
afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een case in de eigen organisatie en
resulteert in een advies gebaseerd op een toegepast onderzoek.

Verderop in deze studiegids is het programma schematisch weergegeven. Híerna worden de
onderdelen kort toegelicht.

3 Businesscase: een voor de module relevant beroepsproduct dat door de student wordt uitgewerkt om de
transfer van het geleerde naar de praktijk te maken én om aan te tonen dat de module wordt beheerst.

BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids 13



6
3.2 Modules

3.2.1 lntroductie en persoonlijke ontwikkeling
De module lntroductie en persoonlijke ontwikkeling is gericht op de persoonlijke effectiviteit
en het persoonlijk leiderschap van de studenten. Ondenverpen zijn onder andere het geven
en ontuangen van feedback, het houden van intervisie, presentatievaardigheden,
projectmatig werken en teamrollen.

3.2.2 lnleiding in integraal Personeelsmanagemênt
Hierin wordt ingegaan op het vak van de HR-professional en de samenhang en integratie
van de modules.

3.2.3 Onderzoeksvaardigheden
De module Onderzoeksvaardigheden bevat naast de praktische ondezoeksvaardigheden
ook onderzoeksmethodologie en basisnoties van statistiek. ln deze module wordt onder
andere gebruikgemaakt van de methode van Baarda en De Goede. De systematiek is in
eenvoudige vorm ook venverkt in de beoordelingskaders van de BC's van de colleges en het
projectonderwijs.
Je voert gedurende de opleiding verschillende keren een onderzoek uit:
1. projectonderwijs module Ontwikkeling en beheer
2. projectonderwijs module Kwantitatief en kwalitatief personeelsmanagement
3. als onderdeel van de afstudeerfase.

De aan het begin geleerde methode wordt consequent toegepast gedurende de gehele
opleiding. Hierdoor leren je vanaf het begin van de opleiding hoe een onderzoek
systematisch moet worden uitgevoerd en word je vaardiger in de uitvoering ervan.

3.2.4 lnstroom en beloning
ln de module lnstroom en beloning staat het werven en selecteren van nieuw personeel met
daaraan gekoppeld functiewaardering, beoordelen en belonen centraal. De vertaling hiervan
in arbeidsvoonruaarden komt eveneens aan de orde. Gekoppeld aan de ondenruerpen van de
module worden de benodigde gesprekstechnieken getraind bij de deelnemers. Deze
integratie van inhoud en gesprekstechnieken geldt voor alle modules. ln deze module komen
het selectiegesprek en het beoordelingsgesprek aan bod. ln deze en alle hierna volgende
modules wordt de theorie naar de praktijk vertaald door te werken aan een BC.
Ook wordt steeds bij iedere module de relevante internationale aspecten, adviesvaardigheid
en aspecten van E-hrm behandeld.

3.2.5 Ontvúikkeling en beheer
De module Ontwikkeling en beheer behandelt loopbaanplanning van personeel binnen een
organisatie. Hierbij is aandacht voor opleidingsbeleid, opleidingsadvies, competentie- en
performancemanagement, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, arbeidsgeschiktheid
en reÏntegratie. Als gesprekstechniek komt het loopbaangesprek, het verzuimgesprek en
disciplinegesprek aan bod.

3.2.6 Arbeidsrecht en sociale zekerheid
De module Arbeidsrecht en sociale zekerheíd gaat in op wetgeving op het gebied van
verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht en wetten op het gebied van
ziekte, arbeidsgeschiktheid, reïntegratie, werkloosheid, verlof en pensioen. Als
gesprekstechniek worden het ontslaggesprek, het slechtnieuwsgesprek en het exitgesprek
behandeld.

3.2.7 Personeelsmanagementenorganisatie
De module Personeelsmanagement en organisatie gaat in op organisatiekundige begrippen
zoals missie, visie, strategie en organisatiedoelstellingen. ln deze module wordt sterk ingezet

BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids 14
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op de organisatiecontext van personeelsmanagement, Ook komen de cultuur van de
organisatie, organisatieveranderingen, modellen voor leiderschap en motivatie en
gesprekstechnieken aan bod. Als gesprekstechniek komt de begeleiding van het
management bij HRM-gesprekken aan bod.

3.2.8 Kwantitatief en kwalitatief personeelsmanagement
ln de module Kwantitatief en kwalitatief personeelsmanagement komen de vormen en
technieken van personeelsplanning, het vormgeven van personeelsinformatiesystemen,
managementinformatie, E-hrm en kennismanagement aan bod. De onderwerpen bij
gesprektechnieken zijn het onderhandelingsgesprek en het adviesgesprek.

3.2.9 Arbeids- en organisatiepsychologie
ln de module Arbeids- en organisatiepsychologie wordt ingegaan op leerpsychologie,
organisatiepsychologie en ontwikkelingspsychologie. Ethiek en zelfinzicht komen aan bod,
samen met schriftelijke en mondelinge communicatie. Het ondenruerp bij gesprektechnieken

is conflicthantering.

3.2.10 Goachingsvaardigheid
ln deze module worden modellen van coaching aangereikt en geoefend. Daarnaast gaan

studenten zelfgestuurd aan de slag met het voeren van eenvoudige coachingsgesprekken in
de eigen organisatie. Denk aan coaching van een nieuwe medewerker in de introductiefase,
een medewerker in een reTntegratietraject, in een ontwikkeltraject, of bij loopbaanstap. De
trainer begeleidt de studenten met hun coachervaringen tijdens de trainingsdagen. Je biedt
elkaar onderling ondersteuning in de vorm van intervisie. De ervaringen met
coachingsgesprekken en het leereffect worden ven¡verkt in reflectieverslagen.

3.2.1 I Adviesvaardigheid
Adviesvaardigheden zijn verwerkt in de collegemodules en het projectonderwijs. Hierbij
worden adviesmodellen en -processen aangereikt en geoefend. Daarnaast oefen je
adviesgesprekken gebaseerd op praktijkcases uit eigen organisatie. Ook worden de
adviesvaardigheden toegepast op de integrale case die in het derde jaar centraal staat.
Hierdoor wordt opbouwend gewerkt aan de groei en ontwikkeling in de adviesrol die van
essentieel belang is voor de HR-professional.

3.2.12 HR accounting en financieel beleid
Het financiele aspect van personeelsmanagement staat centraal. Financiële begrippen en
inzicht in kosten van de organisatie in relatie tot personeelsmanagement, budgettering,
kosten en baten van opleiden, rendement van personeelsbeleid, informatiestromen, ken- en
stuurgetallen en managementrapportages zijn ondenrverpen die in deze module worden
behandeld.

3.2.13 Verandermanagement
Deze module gaat over het ontwikkelen, implementeren en evalueren van
veranderingsprocessen. Onderwerpen zijn gericht op de fasen van een verandertraject,
cultuuraspecten en leiderschap bij veranderingen.

3.2.1 4 Projectonderwijs
Er zijn zes modules projectonderwijs, namelijk:
r lnstroom en beloning
. Ontwikkeling en beheer
. Arbeidsrecht en sociale zekerheid
. Personeelsmanagementenorganisatie
. Kwantitatief en kwalitatief personeelsmanagement
. lntegraal projectonderwijs (i.s.m. studenten bachelor Bedrijfskunde)

BACHELORPERSONEELSMANAGEMENT Studiegids 15
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ln twee van deze modules werk je aan een case in de organisatie van een van de
groepsleden (de modules: ontwikkeling en beheer; Kwantitatief en kwalitatief
personeelsmanagement) of aan een fictieve op de beroepspraktijk gebaseerde case (de
modules: lnstroom en beloning; Arbeidsrecht en sociale zekerheid; Personeelsmanagement
en organisatie; en een lntegrale case). ln het projectonderwijs werk je in je projectgroep aan
een vertaalslag van de leerdoelen op strategisch niveau van het betreffende vakken. Hierin
leren je de strategie te vertalen naar personeelsbeleid en -activiteiten. Verder zijn de cases
geTntegreerd met het aanleren van de ondezoeksvaardigheden. Afhankelijk van het aantal
modules dat je hebt gevolgd, worden hogere eisen gesteld. Twee van de modules
projectondenvijs bevatten een volledig toegepast en methodologisch onderbouwd
onderzoek.

3.2.15 lntegrale projectcase
ln het derde jaar werk je een integrale projectcase uit. Hierbij komt de integratie van
meerdere modules aan bod. Het project sluit aan op adviesvaardigheden. Het adviesrapport
wordt gepresenteerd, waarbij mede de advies- en presentatievaardigheden worden
beoordeeld.

ln het laatste jaar zijn 3 vaardigheids.modules opgenomen. De drie modules zijn:. Coachingsvaardigheid
. De startende trainer
. Loopbaanadvisering

3.2.16 Goaching
ln deze module worden modellen van coaching aangereikt en geoefend. Daarnaast ga je
zelfgestuurd aan de slag met het voeren van eenvoudige coachingsgesprekken in ¡eligen
organisatie. Denk aan coaching van een nieuwe medewerker in de introductiefase, van een
medewerker in een reïntegratietraject, of van een medewerker bij een loopbaanstap. De
trainer begeleidt je met zijnlhaar coachervaring tijdens de trainingsdagen.

3.2.17 De startende trainer
ln deze module leer je hoe je inhoudelijke kennis op een interactieve en inspirerende manier
kunt overbrengen op een groep. Je leert didactische vaardigheden aan.

3.2.18 Loopbaanadvisering
ln deze module leer je hoe je loopbaanmanagement een plaats geeft in het HRM-beleid. Je
krijgt kennis van de gangbare loopbaantheorieën en leert hoe je loopbaantrajecten kunt
begeleiden.

BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studtegids 16
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3.3 Studielast

De studielast van de opleidìng is uitgedrukt in EC (European credits). EC is het aantal
studiepunten dat je kunt krijgen vooi een bepaald studiéonderdeet. i ec staat geiU[ãan zauur studiebelasting. De opleiding omvat 240 Ec. De opleiding is opgebouwd uit eeninhoudelijk programma-aanbod van 180 EC en een werkerva-ringcbmponent van 60 EC. Dewerkervaring en functie bínnen het beroepenveld is heet oelàngiij[ tijàens de opteidin$ Hetprofiel van de student en de opbouw van het programma maak't áát de student in staat is hetprogramma versneld. te doorlopen' Het programma heeft als uitgangspunt integratie tussenwerk en leren. ln de intake wordt vastgestetd of het functiepronã uan de deelnéme r, zili'taken en bevoegdheden en het niveau en de omvang van zijn functie voldoende
aanknopingspunten biedt om toegelaten te worden tõt net piograrr". lndien dat het geval iszal de student op basis daarvan iñ staat zijn het programmã võrsnero te ooorufãn. ô;- 

'

opleiding duurt 3/z iaar. De spreiding van ãe studielãst van 180 EC in combinatie met dewerkervaring en werkplek van de student maakt het betreffendelãgr"m" studeerbaar.studenten die niet voldoen aan de instroomeisen uan oã optäioìrig r.o.t *erLeruarin!ãì'
werkplek, kunnen niet starten met de opleiding.

Gedurende het grootste deel van de opleiding heeft de student één keer in de twee wekeneen hele dag en de andere week een halve dãg les oñruel weker¡r<s ruim een dagdeel.
Tijdens het eerste trimester heeft de student wãtet¡t s een oáj räs.

De opleiding wordt aangeboden rn deettiid en duaal.ln beide gevallen is er gedurende hetgehele Bachelor programma een sterke verbinding tussen oe"oãrðãpspraktijk van de studenten het ondenrijsprogramma. ln het geval van eenluate variant wordt äe wér¡pret vãñ ãã'student aangemerkt als.leerwerkbedrijf en tekenen Hogeschool lSgw, de student en dewerkgever een overeenkomst. ln dat geval geeft de *"ît g"u"i zi¡n commitment en stemt erin toe dat hij een interne begeleider bèschikbaar stelt. Teùens voôrziet hij de student vanondenruerpen voor de businesscases en zijn afstudeeropdracnt ãn<ãmsfig uit de organi;ãtie.
Het onderuijsínhoudelijke deel van de duaie variant bestaat 111 Ec,heiwerkervarl"g.ãä"1
90 F9 en het praktijkdeel 69 Ec. Aan de hand van de afsluitende businesscases per modulelegt de student steeds de verbinding tussen onderzoek, theorie en ie praktische
toepasbaarheid van het geleerde naar zijn eigen werkpraktijk.

De EC's zijn als volgt verdeeld over de studiejaren:

Jaar 1

Het eerste jaar bestaat uit een introductie, training persoonlijke ontwikkeling inleiding inintegraal Personeersmanagement, modure ondeÉòeksv""räi!n"Jän, coleges,projectonderwijs, intervisie, werkervaring en een reflectieopdrãcrrt en omvat 69 Ec.

Jaa¡ 2
Het tweede jaar bestaat uit colleges, projectonderwijs, íntervisie, werkervaring en eenreflectieopdracht en omvat 70 EC.

Jaar 3
Het derde jaar bestaat eveneens uit colleges, training, projectonderuvijs, intervisie,
werkervaring en een reflectieopdracht. He1 derde jaaî omúat oo Èc.

Jaa¡ 4
Aan het einde van het derde jaar start de afstudeerfase. Het zwaartepunt ervan ligt in hetvierde jaar. Voor de afstudeerfase staat minimaal 4 maanden. De afstudeerfase omvat 35EC.

BACHELOR PERSON EELSMANAGEMENT Srudíegids l8
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Naast het basisprogramma van 3 jaar en 4 maanden biedt Hogeschool ISBW ook nog een
2e verkorte route aan waarbij deelnemers het programma kunnen doorlopen op basrs van 36
EC-vrijstelling voor de onderdelen uit de leergang Personeelsmanagement bii ISBW. Dit
programma kan doorlopen worden in 2 jaar en 4 maanden. De in onderstaand overzicht
gearceerde onderdelen vallen dan weg.
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3.3.2 Toelatingscriteria
Het instroomniveau van studenten die starten met de bacheloropleiding
Personeelsmanagement, ligt op beginnend hbo-niveau.

Om in aanmerking te komen voor het Bachelor programma Personeelsmanagement van
Hogeschool ISBW moet de kandidaat voldoen aan een aantal instapeisen, zodat geborgd
kan worden dat de student het programma versneld kan doorlopen. Ter controle op deze
instapeisen vindt er vooraf aan inschrijving een verplichte intake plaats waarin vastgesteld
wordt of de kandidaat al dan niet toelaatbaar is.
Alleen kandidaten die voldoen aan onderstaande instapeisen zijn tot het programma van
ISBW toelaatbaar. Kandidaten die niet beschikken over een voor de opleiding relevante- en
HBO gedefinieerde functie en/of beschikken over onvoldoende werkervaring op minimaal
startend hbo-niveau zijn niet toelaatbaar tot de opleiding.

ln de toelatingsprocedure wordt gekeken of de student aan de toelatingcriteria voldoet:

3.3.2.1 Havo- of mbo- (niveau 4) diploma
De vooropleidingseis is havo- of mbo-4-diploma. lndien men deze niet heeft dan kan deze
eis ondervangen worden door een capaciteitentest. ln de capaciteitentest wordt het werk- en
denkniveau getoetst door een onafhankelijk testbureau.

3.3.2.2 Twee jaar werkervaring in het beroepsdomein
Studenten leveren ter voorbereiding op de intake als onderdeel van het portfolio een
beschrijving van de werkervaring aan. Als studenten geen werkervaring hebben, kunnen zij
niet instromen in de opleiding. Hen wordt geadviseerd om, naast het opdoen van
werkervaring, eerst een andere relevante opleiding te volgen. Het komt voor dat zij dan eerst
de opleiding Leergang Personeelsmanagement volgen.

3.3.2.3 Een HR-functie op hbo-niveau
Bij instroom van de opleiding vindt een kwalitatieve toetsing plaats van het werk door middel
van het in het portfolio opgenomen CV, de functiebeschrijving en de verklaring van de
werkgever.

De kwaliteit van het werk wordt besproken tijdens het Persoonlijk doelstellend gesprek. Ook
gedurende de opleiding wordt de kwaliteit van het werk gecheckt. Jaarlijks wordt een
verklaring gevraagd van de student en de werkgever over het voldoen van de functie en de
aansluiting bij het onderuvijs. ln individuele gesprekken met de studenten vraagt de
studiebegeleider ook naar de ontwikkelingen in de functie en de leermogelijkheden in het
werk. Bij wisseling van werkgever leveren studenten een nieuwe CV en verklaring van de
werkgever aan.

Samenhang instroomeisen en standaard studieduurverkorting

3.3.2.4 Leerstijl opleiding en studenten
De studenten van de bacheloropleiding zijn allen werkzaam in de relevante beroepspraktijk
op beginnend hbo-niveau. Hierdoor hebben zij al een referentiekader en kunnen zij het
geleerde direct toepassen in hun werk. Studenten kunnen dankzij hun werk het geleerde
sneller plaatsen en inbedden. Deze grote mate van transfer maakt het onderwijs efficiënter
en effectiever in vergelijking met voltijdstudenten die de theorie minder direct kunnen
toepassen. De studenten van Hogeschool ISBW moeten vooral leren zelfgestuurd te leren.
Het didactisch concept is er mede op gericht dat de studenten dit leren tijdens de opleiding.

De studenten beheersen bij instroom basiskennis, inzicht en vaardigheden van de
beroepspraktijk, de taken en rollen en de ethiek van de HR-professional. Het instroomniveau
van studenten ligt op'beginnend beroepsuitoefenaar', competentieniveau 1. ln een voltijd
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hbo-opleiding, met niet-werkende studenten, worden de competenties op niveau 1 in het
eerste studiejaar en de eerste stage(s) eigen gemaakt. De aanwezigheid van deze
competenties wordt gecheckt tijdens het persoonlijk doelstellend gesprek met behulp van
een portfolio en een criteriumgericht interview.

Veel voorkomend verkort trajecten op basis van vrijstelling
Er zijn verkorte trajecten mogelijk dankzij vrijstellingen op basis van de diploma's op hbo- en
post-hbo-(ISBW)-opleidingen. De meest voorkomende vrijstelling is 36 EC vrijstelling op
basis van de 'ISBW Leergang Personeelsmanagement'. Deze leergang omvangt 6
onderdelen à 6 EC die overeenkomen met Bacheloronderdelen.

Het programma kent twee standaard varianten. Een variant van 3 jaar en 4 maanden en een
variant van 2 iaar en 4 maanden. Om in aanmerking te komen voor het programma van 2
jaar en 4 maanden moet de student de ISBW leergang Personeelsmanagement al met goed
gevolg afgerond hebben. ln dat geval krijgt hij vrijstelling voor een aantal bachelor
onderdelen die identiek zijn aan de vrijgestelde Bachelor onderdelen. Resultaten van
tentamens of deeldiploma's blijven 5 jaren geldig.

3.4 21+ procedure
lndien je niet aan de diploma-eis kunt voldoen, dan kan deze eis ondervangen worden door
een capaciteitentest. ln de capaciteitentest wordt het werk- en denkniveau getoetst. Deze
tests kunnen worden afgenomen bij het testbureau 'Talent in Zicht'. Het ondezoek omvat
een aantal (doorgaans drie) gestandaardiseerde capaciteitentests die onder tijdsdruk worden
afgenomen:
. een algemene intelligentietest
. een taalgerelateerde test
. een test die een beroep doet op abstracte analytische vermogens aan de hand van

figurenreeksen.

De prestaties van de kandidaten worden afgezet tegen specifieke normen. Bijvoorbeeld
tegen een normgroep van personen met een mbo- of een hbo-opleidingsachtergrond.
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4 Onderwijsvormen en toetsing

4.1 Didactisch concept

Het onderwijsconcepta van de opleiding gaat uit van de volgende uitgangspunten:
. Competentiegerichtleren
. lntegratie van werken en leren
r Praktijkgericht met theoretisch fundament
. Zelfgestuurd leren
o Gevarieerde, flexibele en veilige leeromgeving

Deze uitgangspunten vormen de basis van de werk- en toetsvormen in de bacheloropleiding

4.2 Ondenrvijsvormen

ln dit hoofdstuk worden de onderwijsvormen toegelicht. Hierbij wordt beschreven hoe de
onderwijsvormen worden vormgegeven en welke elementen erin voorkomen.
ln het onderwijs worden de volgende onderwijsvormen ingezet:

- (werk)colleges
- afstandsonderwijs
- projectonderwijs
- persoonlijkeontwikkeling
- afstudeeropdracht.

4.2.1 (Werk)colleges
De colleges bestaan afwisselend uit theorie en praktijk. Voorafgaand aan de colleges
bestudeer je de bijbehorende literatuur. De voorbereidingstijd aan de colleges neemt
gemiddeld 8 tot 12 uur in beslag.
ln de theorieles wordt de kennis uit de literatuur verdiept, verbreed en worden er relaties
gelegd naar ervaringen en werkpraktijk van de student. Een actieve studiehouding is hierbij
van belang. De werkcolleges hebben als doel om de theorie te leren toepassen in de praktijk.

Het doen, ervaren en reflecteren nemen een belangrijke plaats in.

Werkcolleges bestaan uit de volgende elementen:
. oefenen van vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen betrekking hebben op gedrag

(bijvoorbeeld adviesvaardigheden, onderhandelen of gespreksvoering) maar ook op
concrete vaardigheden als calculeren, rapporten schrijven et cetera.

. het toepassen van de theorie op een case middels het maken van theorie- en
praktijkopdrachten. Dit kan een fictieve case zijn, maar meestal een case uit de
werkpraktijk van een student of docent.

. het bespreken van de voortgang van de Businesscase en het bespreken van ervaringen
en knelpunten hierbij. Hierbij komt ook de vertaalslag van de theorie naar de praktijk

expliciet aan de orde.
. Vooruitblik op de volgende stap om te komen tot het bij de Businesscase behorende

eindwerkstuk.

De in de (werk)colleges toegepaste onderwijsvorm wordt door ISBW de Personal
Performance @Methode genoemd.

Het onderw¡jsconcept van een opleid¡ng beschrijft de visie op leren, de uitgangspunten van het onderwijs, de
wijze van toetsen, de onderuvijsvormen en de randvoorwaarden.
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4.2.2 Projectonderuvijs

4.2.2.1 Algemeen
ln projectgroepen van 3 tot 4 personen ga je werken aan een Adviesrapport. De
projectopdracht is gebaseerd op een case uit de werkelijke beroepspraktijk die aangereikt
wordt door ISBW of de organisatie van één van de projectleden. Om een gedegen ãdvies te
kunnen geven en dilemma's af te kunnen wegen, leer je zelf het heft ¡n hañden te nemen en
op zoek ie gaan naar informatie over vergelijlibare situãties en organisaties: op deze manier
leer je informatie zoeken en vinden. Daarbij maak je met je projectleden zelf onderbouwde
keuzen en verken je de verschillende oplossingsrichtingen. Je þresenteert het plan van
aanpak tijdens de begeleide bijeenkomsten. De docent fungeert als vraagbaak en coacht je
in het vinden van de juiste aanpak van informatieverzameling, keuzemomenten en
samenwerking. Ook geeft hijfeedback op de presentatievaardigheden. ln enkele projecten is
een uitgebreide onderzoeksopdracht opgenomen.

Het projectonderwijs bestaat uit zes of negen bijeenkomsten per projectmodule. Het aantal
bijeenkomsten per projectmodule is afhankelijk van de z¡taarte van úe projectopdracht. ln
deze bijeenkomsten werkt de projectgroep toe naar een adviesrapport.
Een aantal bijeenkomsten worden begeleid door een docent die deskundig is op het gebied
van de inhoud van de projectmodule én ervaren is in het begeleiden van pro¡ecionOeÁ,v¡s.
De overige bijeenkomsten zijn zelfgestuurd en worden in onãeding overleg dbor de
projectgroep zelf georganiseerd. De groep spreekt dan zelf een locatie en1¡Ostip af om te
gaan samenwerken. Hierbij kun je ook gebruik maken van e-mail, conferenðe calls, webcam-
en chatsessies.

Het projectonderwijs volgt de methode van de Zevensprong en kent daarnaast een
stappenplan. Deze krijg je verder toegelicht tijdens de introductiebijeenkomst en kun je
terugvinden in de lntroductiemap'lntroductie & persoonlijke ontwikkeling,.

4.2.3 Persoonlijke ontwikkeling
Je persoonlijke ontwikkeling wordt ondersteund door de volgende ontwikkelinstrumenten en -
vormen:
- Persoonlijk Doelstellend Gesprek & studiebegeleíding
- training
- persoonlijk leerplan
- intervisie
- peerbeoordeling
- reflectieverslagen.

4 :2. 3. 1 Persoonlijk Doel stelte nd Gesprek & studiebegeteidi ng
V_o-olafgaand aan de opleiding krijgt iedere student een Persoonlijk Doelstellend Gesprek
(PDG), waarin de studiebegeleider of docent met je verkent en inventariseert welke
persoonlijke doelen je tijdens de opleiding wilt realiseren. ln dit gesprek wordt ook de
defi nitieve toelating geformaliseerd.

4. 2. 3.2 I ntrod uctie e n trai ning persoontij ke ontwi kketi ng
De bacheloropleiding start met een introductie en een training persoonlijke ontwikkeling. ln
deze training wordt overzicht gegeven over de gehele opleidiñg. Daarnaast worden
methoden geÏntroduceerd voor de persoonlijke ontwikkeling gedurende de gehele opleiding:
onder andere het geven van feedback, projectmatig werken, intervisievaardigheden'en
presentatievaardigheden.
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4.2.3.3 Persoonliik LeerPlan
Je schrijft aan het begin van de opleiding een Persoonlijk Leerplan (PLP). Hierin werk je je

persoonlijke leerdoelen en strategie voor de opleiding uit'

4.2.3.4 lntervisie
Na afloop van iedere module projectonderwijs houden studenten intervisie met hun eigen
projectgroepleden. Hierin wordt zowel teruggekeken op de samenwerking en het leerproces

in het plojectonderwijs als eventueel door studenten ingebrachte ervaringen uit hun eigen

werksituatie.

4.2.3.5 Peerbeoordeling
De studenten beoordelen elkaar na iedere module projectonderwijs op een aantal

competenties. De peerbeoordeling wordt gebruikt om zelfkennis te krijgen en dient als input
van de reflectieverslagen.

4.2.3.6 Reflectieverslagen
Het reflectieverslag is gericht op reflectie op de ontwikkeling in de eigen functie en de

competentieontwikkeling. Ervaringen vanuit onder andere werk,.studie, peerbeoordeling

dienen hiervoor als input. De reflectie is gekoppeld aan de STARR-methodiek. Dit houdt in

dat de studenten op hun ervaring reflecteren, de situatie, taak, acties en het resultaat ervan

beschrijven en tot slot reflecteren op wat ze ervan hebben geleerd.

4.2.4 Deafstudeeropdracht
De afstudeeropdracht kent als basis een case binnen de eigen organisatie. Het gaat steeds

om een case die je doet groeien in je ontwikkeling en relevant is voor de organisatie. De

opdracht wordt vooraf besproken met de probleemeigenaar. De opdracht bestaat uit een

methodologisch, kleinschalig onderzoek en een advies. Je ontleent de informatie voor de

theoretische onderbouwing van het advies aan minimaal zes van de modules. Waarbij in
ieder geval management en organisatieaspecten, financiële aspecten en HRM aan de orde

komen. Je hebt de keuze om de scriptie in het Engels te schrijven.

Het ondezoek heeft een dubbele doelstelling: 'weten wat je wilt meten en waarom' om

daarmee de bedrijfsstructuur en het beheer effectief en efficiënt te kunnen monitoren. Het

onderzoek is gericht op het leveren van een bijdrage aan de HR-professional praktijk.

Je wordt al vróeg in de opleiding gestimuleerd om na te denken over het ondenruerp voor de

afstudeeropdracht. De afstudeerfase begint met een startbijeenkomst, waarin de

afstudeeropdracht wordt toegelicht. Daarna dien je een onderzoeksvoorstel in. Je ontleent de

informatie voor de theoretische onderbouwing van het advies aan minimaal zes van de

modules. De opdracht wordt voordat deze wordt uitgevoerd, besproken met de

leidinggevende. De afstudeerbegeleiders zijn docenten met ervaring in afstudeerbegeleiding
in het hoger onderwijs.

Uitgebreidere informatie over de afstudeerfase kun je terugvinden op de leeromgeving in de
'Afstudeerhandleiding'.

4.3 Toetsing

4.3.1 Toetsvormen
Als student word je getoetst door middel van verschillende toetsvormen per module en over
de gehele opleiding. Deze toetsvormen zijn:

Per module:
- theorie- en praktijkoPdrachten
- Businesscase
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- adviesrapportprojectonderwijs
- presentatieopdracht

peerbeoordeling.

ln de gehele opleiding:
- reflectieopdrachten
- afstudeeropdracht.

4.3.1.1 Theorie- en praktijkopdrachten
Voorafgaand en tijdens de colleges werk je aan theorie- en praktijkopdrachten. Hiermee
kunnen zowel student als docent toetsen of de stof goed wordi oétrepen en toegepast. De
docent stelt bij aanvang van het college enkele coniroleurag"n ori" beoordelen in hoeverre
de theorie bestudeerd en begrepen is.

Tijdens de coachingsmodule bij de bachelor Personeelsmanagement, werk je aan eengecombineerde theorie- en praktijkopdracht. Deze worden ingéleverd via deelektronische
Leeromgeving en worden van feedback voorzien en beoordeäld door de begeleidende
docent.

4.3.1.2 Busrnesscase
Gedurende iedere module werk je aan een individueel werkstuk in de vorm van een
Businesscase (BC). De student heeft de mogelijkheid om het werkstuk in het Engels te
schrijven. Door middel van de BC wordt getoetsi of je het in het coliege geleerdeiaar je
eigen praktijksituatie en persoonlijke leerãoelen kuni vertalen 

"n 
oi;J¡"-0" 

""ng"bod"Àtheorie eigen hebben gemaakt. Een beoordelaar (een inhoudelijkìeskunoige dõcent die debetreffende groep geen les heeft gegeven) beoordeeld de BC aan de hand van een
beoordelingskader. Het beoordelingakadei omvat beoordelings"iit"i¡, op vier
hoofdaspecten: de aanpak van de gC, Oe theoretische onderóouwing, reflectievermogen envormgeving. Bij vormgeving wordt ook correct taalgebruik getoetst.

4.3.1.3 Projectrapport
ln het projectonderwijs wordt gewerkt aan een adviesrapport. Door middel van het rapport ende beoordelingscriteria wordt beoordeeld of het probleem goed is geanalyseerd, infoimatiegoed is verzameld, literatuur goed is gebruikt, de keuzes oie ¿e põÈctgrôep neen gemããkt
(theoretisch) zijn onderbouwd en of hét advíes een goede optoså¡ng is ùoor het proó¡""r. 

'

lndien relevant voor de module, worden er ook eiseñ gestelä aan nËt gebruik van
internationale en Engelstalige literatuur. De projectopãrachten worden-ook op methodologie
beoordeeld. Als student geef je verder aan wat de o¡orage van oê individuetä groepsteoãî is
en reflecteer je op het groepsproces. Hiermee ontstáat mede inzícht in meeliftjedog 

"À 
["n

daartegen actie worden ondernomen. Verder wordt ook het correct taalgebruik-getoãtst. oãprojectopdrachten mogen ook in het Engels worden uitgevoerd.

4.3. 1.4 Presentatieopdrachten
ln hetprojectonderwijs presenteren de studenten het plan van aanpak in de begeleide
bijeenkomsten van het projectonderwijs. Hierbij krijg je feedback vån docent en
medestudenten over je presentatie- en adviesvaarOigheOen.
ook geef je een presentatie-per BC aan de opdrachtgeuer of stakeholders in je eigen
organisatie' Je krijgt hierbij feedback op je presentatiè- en adviesvaardighedén. ln"het laatstejaar worden de presentatie- en.adviesvaãrdigheden op individueel en op groepsniveau
beoordeeld in de integrale module projectonãenruijs.

4.3.1.5 Peerbeoordeling
Na afloop van iedere module projectonderwijs vullen de leden van de projectgroep over
elkaar een peerbeoordeling in. Je beoordeeli elkaar op een aantat ãompetenties, zoals
leiderschap en communicatieve vaardigheden. De peårbeoorOeting woidt gebrui'kt om
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zelfkenn¡s te krijgen. Je gebruikt de peerbeoordeling als input voor reflectie in je

.reflectieverslagen. Ook wordt de peerbeoordeling gebruikt als input voor de reflectie op het
groepsproces in de adviesrapporten van het projectonderwijs. De studiebegeleider gebruikt
de informatie uit de peerbeoordeling voor de begeleiding van de studenten.

4.3.1 .6 Reflectieverslagen
ln jaarlijkse reflectieverslagen kijk je terug op je eigen ontwikkeling. Ervaringen in onder
andere werk, studie en peerbeoordeling dienen hiervoor als input. De studiebegeleider geeft
feedback op de verslagen.

4.3.1.7 Afstudeeropdracht
ln de afstudeerfase wordt de gedurende de opleiding geleerde kennis, vaardigheid en
houdíng geïntegreerd toegepast en getoetst. De afstudeeropdracht kent als basis een case
uit de eigen organisatie. De aanpak van de afstudeeropdracht wordt inhoudelijk nader
toegelicht in het hoofdstuk onderwijsvormen. De afstudeerscriptie wordt onder meer
beoordeeld op eigen visie, methodologie, theoretische onderbouwing, praktijktoepassing en
analyse. Ook wordt het correct taalgebruik getoetst. De afstudeeropdracht wordt begeleid
door docenten met ervaring in afstudeerbegeleiding in het hoger onderwijs. De
afstudeerbegeleider heeft tevens de rol van eerste beoordelaar. Daarnaast vindt er een
tweede beoordeling plaats door een onafhankelijke beoordelaar.

4.3.2 lndividuele en groepstoetsing
Zowel individuele prestaties als het kunnen presteren in samenwerking zijn van belang.
Daarom zijn er individuele en groepstoetsvormen. Deze toetsvormen worden hieronder
aangegeven.

lndividuele toetsvormen :

- theorie- en praktijkopdrachten
- Businesscases
- presentaties
- peerbeoordeling
- reflectieopdrachten
- afstudeeropdracht.

Groepstoetsing:
- adviesrapportprojectonderwijs
- presentaties.

4.4 Praktische informatie rond toetsing

4.4.1 Beoordelingen en beoordelingstermijn
Je bent geslaagd voor de eindopdrachten indien je het eindcijfer 6 of hoger hebt behaald. Bij
het vaststellen van het eindcijfer gelden de volgende bepalingen:
. Het minimale eindcijfer is een 1

. Het minimaal te behalen aantal punten per opgave/ deel is 0
¡ Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal. Onafgeronde breuken van 0.50 of

hoger worden naar boven afgerond. Onafgeronde breuken lager dan 0.50 worden naar
beneden afgerond

4.4.2 lnlevertermijn opdrachten
Voor de verschillende onderdelen, opdrachten, presentaties en Businesscase,
projectopdracht, reflectie, peerbeoordeling en scriptie gelden verschillende inlevertermijnen.
Heb je een dringende reden om zelf af te moeten wijken van deze inlevertermijn, dan stem je
dit af met de studiebegeleider
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4.4.3 Herkansing
Bij een lagere beoordeling van het examen of een opdracht dan een 6 kun je deelnemen aan
een herkansing. leder collegejaar biedt minimaal twee kansen. ln het geval van onvoldoende
resultaat na twee kansen dient de student de module opnieuw te volgen alvorens deel te
nemen aan het tentamen.

4.4.3.1 Busrnesscase
Als je een Businesscase moet herkansen, staat daarvoor een nieuwe inlevertermijn van 3
weken. Je hebt één herkansingsmogelijkheid voor je Businesscase. Daarna heeft de
beoordelaar 3 weken voor de beoordeling waarna de cursist bij onvoldoende resultaat de
mogelijkheid heeft tot herkansing. Uiterlijk 12 weken na de laatste les is de uiteindelijke
beoordeling definitief. lndien een extra herkansing nodig is worden hierover individuele
afspraken gemaakt met de studiebegeleider.

4.4.3.2 Projectonderuijs
Voor een herkansing van het projectonderwijs neem je, in samenspraak met je
groepsgenoten, zowel contact met je docent als je studiebegeleider op. Je maakt afspraken
over het bespreken en het opnieuw inleveren van de opdracht. Binnen uiterlíjk drie weken na
bekendmaking van het cijfer moet de herkansing ingeleverd zijn. Er is één
herkansingsmogelijkheid voor het projectonderuvijs.

4.4.4 Gijferveruverking
De cijfers voor je opdrachten kun je terugvinden op de leeromgeving. De beoordelaar plaatst
deze hierop naar aanleiding van de beoordeling. Van het eindcijfer van je module ontvang je
binnen enkele weken na de plaatsing op de leeromgeving een schriftelijke bevestiging.

Heb je vragen over je cijfer dan kun je contact opnemen met de afdeling Klantenservice.

4.4.4.1 Kachten rondom cijfers projectonderwijs
De beoordeling is definitief. Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling van een opdracht,
dan neem je contact op met de desbetreffende docent en je studiebegeleider. Lukt het niet
om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kun je een verzoeV bezwaarschrift
indienen bij de afdeling Klantenservice. Het bezwaarschrift kan worden voorgelegd aan de
Examencommissie.

4.4.5 Geldigheidsduur studieresultaten
Examen- en opdrachtenuitslagen hebben een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. De
examendatum en de inleverdatum van de opdrachten gelden hierbijals ingangsdatum.

4.4.6 Onderuvijs- en Examenreglement
Hogeschool ISBW maakt gebruik van het Onderwijs- en examenreglement (OER) voor de
bacheloropleidingen. De wijze van toetsen en de voonruaarden die gesteld worden zijn
opgenomen in het oER. Het oER kun je vinden op de Leeromgeving en we adviseren je
deze door te nemen.

4.5 Randvoorwaarden

om te kunnen voldoen aan de ondenvijsaanpak moet je als student aan de volgende
voorwaarden voldoen:

. Studenten moeten werkzaam zijn in een relevante functie op hbo-niveau. Dit is in het
Persoonlijk Doelstellend Gesprek in verband met de toelating gecheckt en hierop vindt
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tijdens de opleiding ook monitoring plaats. Wissel je van werkgever dan lever je een
nieuw CV en een verklaring van de werkgever aan.
Studenten moeten minimaal 80%o van de lessen aanweziq ziin Deze eis is gesteld omdat
de interactie en discussies tijdens de bijeenkomsten bijdragen aan het leerproces en de
competentieontwikkeling. Er is voor 80% gekozen, omdat het onvermijdelijk is dat je een
keer afirvezig bent vanwege werk, ziekte of vakantie. De opleiding is zo ingericht, dat met
80o/o ãanwêzigheid de onderdelen gevolgd kunnen worden.
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5 Praktischeinformatie

5.1 Contactgegevens

Hogeschool ISBW
Van Heemstraweg West 5
Postbus 266
5300 AG Zaltbommel

Telefoon: 0418-688588
lnternet: www.isbw.nl
E-mail: klantenservice(Oisbw.nl

E-mail Studiebegeleiding : studiebeoeleiding.bachelor@isbw.nl

5.1.1 Klantenservice
Als je vragen en/ of opmerkingen hebt over de organisatie, inhoud of eisen van en aan de
opleiding, dan kun je mailen naar het adres klantenservice(Oisbw.nl. De mail wordt dagelijks
door Klantenservice bekeken en beantwoord. Daarnaast is de Klantenservice telefonisch
bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur. Je kunt ze bellen op het volgende
nummer: 0418-688588. De afdeling Klantenservice is verantwoordelijk voor de eerste
opvang van vragen van diverse aard. Vragen die zij niet kunnen beantwoorden, worden
doorgegeven aan de degenen die je vraag wel kunnen beantwoorden.

5.1.2 Bereikbaarheid docenten
Docenten zijn in principe alleen voor studenten bereikbaar tijdens de looptijd van de module.
Voor contactgegevens kun je terecht op de leeromgeving. lndien je vragen hebt aan
docenten buiten de looptijd van de module laat deze dan lopen via de studiebegeleider,
studiebeqeleidins.bachelor(Oisbw.nl.

5.1.3 Ziekmelding/Atuvezigheid docenten
Mocht een docent ziek of afwezig zün; dan krijg je vanuit het hoofdkantoor telefonisch
bericht. De niet-gegeven les wordt verplaatst naar een andere datum. Bij acute afwezigheid
wordt door de docent naar de betreffende locatie gebeld. Je krijgt daar bericht.

5.1.4 Klachtenprocedure
Voor klachten kun je contact opnemen met Klantenservice. Voor zaken met betrekking tot de
studievoortgang neem je contact op met je studiebegeleider.
studiebeqeleidinq. bachelor@ isbw.nl

5.1.5 Ziekmelding en afwezigheid
Mocht je ziek zijn of een andere reden hebben, waardoor je niet aanwezig kunt zijn bij een
bepaalde bijeenkomst, dan moet je je afmelden bij de afdeling Klantenservice. Voor de
opleiding geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Er wordt geregistreerd wie afiruezig is en
waarom.

5.2 Begeleiding

5.2.1 Studiebegeleider
Het eerste aanspreekpunt rond je studievoortgang is je studiebegeleider. De hogeschool
werkt met een studiebegeleider voor de begeleiding van de studieloopbaan van de
studenten. De studiebegeleider coacht de studenten en volgt de voortgang van de studie via
de Leeromgeving.
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De studiebegeleider is regelmatig op de onderurrijslocaties aanwezig en heeft telefonisch, e-
mail en face-to-face contact met studenten.

Het takenpakket van de studiebegeleider:
. het houden van persoonlijk doelstellende gesprekken;
¡ Vêrzorgênvan informatiebijeenkomsten;
¡ informatievoorziening en coaching van de studenten;
. monitoren van de studievoortgang via de digitale leeromgeving en via persoonlijk

contact;
. feedback verzorgen op leerplannen en reflectieverslagen;
. procesbegeleiding bij de afstudeerfase.

Bere i kb aarh e id stud ie begel eider
Om studenten vlot en efficiënt te kunnen ondersteunen, is het van belang om het eerste
contact per e-mail te laten verlopen via de mailbox studiebeoeleidinq.bachelor(Oisbw.nl. Je
vraag kan dan zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en indien nodig en gewenst
kan er een (telefonische) afspraak worden gemaakt.

Wijzigingen in begeleiding en bereikbaarheid worden gecommuniceerd via de Leeromgeving.

5.2.2 Begeleiding binnen de werkorganisatie
Vanuit je eigen organisatie is het belangrijk om te worden bijgestaan door een mentor. Deze
mentor begeleidt je door je studie heen. Híj volgt je persoonlijke en functiegerelateerde
ontwikkeling. De mentor is iemand die inhoudelijk deskundig is en de organisatie en haar
ontwikkeling kent. Je mentor kan bijvoorbeeld een leidinggevende, een expert of een
manager zijn en kan ook buiten de organisatie werkzaam zijn. De mentor staat op een hoger
niveau in de organisatie dan de student.

Het is wenselfk dát je door je mentor gedurende de hele studie wordt begeleid. Het kan
voorkomen dat je tijdens je studie wisselt van mentor. Geef dit altijd door aan je
studiebegeleider, zodat de hogeschool er van af weet en je nieuwe mentor op de hoogte kan
brengen van belangrijke zaken binnen je studie.

5.2.3 Overige begeleiding

5.2.3.1 Collegiale begeleiding
Het projectonderwijs is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Er zijn begeleide en
onbegeleide projectbijeenkomsten. Na deze bijeenkomsten houden studenten onderling een
intervisiebijeenkomst en doen hierbij een beroep op elkaar. Hierdoor ontstaan netwerken die
ook voort blijven bestaan na het afronden van het project en/of opleiding.

5.2.3.2 lnhoudelijke begeleiding
De docenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de colleges en het
projectonderuvijs. Afstudeerbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding
van de afstudeerfase.,

5.2.3.3 Logistieke begeleiding
Logistieke begeleiding wordt uitgevoerd door Klantenservice. Deze afdeling is bereikbaar via
e-mail en tijdens kantooruren ook telefonisch.

5.2.4 Studievoortgang
Via Leeromgeving van ISBW kun je de venruerkte studieresultaten nalezen. Bij onvoldoende
voortgang houdt de studiebegeleider een gesprek met je over de oorzaken en over te nemen
maatregelen ter verbetering.
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5.2.5 Studieproblemen
Het kan voorkomen dat studievertraging, onvoldoende resultaat, niet voldoende
studievaardigheden of twijfel over je studie, problemen veroorzaken tijdens je studie. Je kunt
hiervoor contact opnemen met je studiebegeleider.

5.2.6 Studievertraging
Je wordt vezocht om (verwachte) studievertraging bijje studiebegeleider te melden. Uitstel
voor het inleveren van Businesscase moet vooraf aangevraagd worden bij Klantenservice.
Uitstel voor het inleveren van de projectopdrachten vindt plaats in overleg met je
studiebegeleider.

5.3 Overzichtzalencentra

Het grootste deel van de inhoudelijke modules worden gegeven op diverse locaties in het
land. Het projectonderwijs en de overige begeleide onderwijsvormen vinden plaats op
zaterdag in een conferentiecentrum in Utrecht. Er is gekozen voor Utrecht omdat dat centraal
ligt in Nederland en voor iedereen goed bereikbaar is.

5.3.1 Restaurants
Alle locaties hebben een eigen restaurant waar je kunt eten. Het restaurant is tevens een
geschikte ontmoetingsplaats om met elkaar te overleggen.

5.4 Studentenvoorzieningen

5.4.1 Toegang tot relevante academische literatuur
Tijdens de opleiding wordt bij de module Onderzoeksvaardigheden uitgelegd hoe studenten
toegang krijgen tot de voor hun opleiding relevante wetenschappelijke vakliteratuur. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een viertal bronnen:

Google Scholar
http ://scholar. goog le. nl
Google Scholar biedt de student via internet op een eenvoudige manier toegang tot
wetenschappelijke artikelen.

Google Books
http ://books. google. nl/
Google Books geeft inzicht in miljoenen boeken van bibliotheken en uitgevers uit de hele
wereld.

Picarta
http ://picarta. pica. nl/
PiCarta is een dienst van OCLC waarin kwalitatief hoogwaardige informatie gevonden en
aangevraagd kan worden met behulp van een geavanceerde zoekmachine die in een aantal
geïntegreerde bestanden zoekt. De bestanden bevatten bibliografische gegevens,
inhoudsopgaven van tijdschriften en verwijzingen naar full-text en webpagina's. Picarta heeft
een enorme dekking van actuele wetenschappelijke literatuur op alle wetenschapsgebieden.

De student kan in zijn lokale bibliotheek toegang krijgen tot Picarta. Door het invullen van
een formulier en het tonen van de identiteitskaart kan de student in de lokale bibliotheek ook
thuis of op het werk toegang krijgen tot Picarta middels een studentaccount.
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Aanvraag van wetenschappelijke literatuur
Voor zover de boeken en artikelen niet direct online toegankelijk zijn, kunnen de titels bij de
plaatselijke bibliotheek via het lnter Bibiliothecair Leenverkeer (lBL) opgevraagd worden. ln
de regel is het artikel of boek binnen een week in huis.

Onderstaand overzicht geeft een lijst van bibliotheken:

Openbare Bibliotheek
Groningen
website: www.oboron.nl

Tresoar, Frysk Histoarysk en
Letterkundich Sintrum
website: www.tresoar.nl

Stadsarchief en
Athenaeumbibliotheek
Deventer
website:
U ¡¡ry.sabdeventer.nl

Arnhemse Openbare en
Gelderse Wetenschappel ijke
Bibliotheek
website:
www.bibliotheekarnhem.nl

Gemeentebibliotheek
Utrecht
website:
www. utrecht. nl/bibliotheek

Bibliotheek Almere
website:
www.bibliotheekalmere. nl /
www.wsf-flevoland.nl

Openbare Bibliotheek
Amsterdam
website: www.oba.nl

Stadsbibliotheek Haarlem
website: www.sbhaarlem.nl

Dienst Openbare Bibliotheek
Den Haag
website:
www. b ibliotheek. nl/den haas

Bibliotheek Rotterdam
website:
www. bibliotheek. rotterda m. nl

Zeeuwse Bibliotheek
website:
wvvw. zeeuwseb i b I i otheek. n I

OBT; bibliotheek Midden-
Brabant
website: www.obtmb.nl

Openbare Bibliotheek
Eindhoven
websíte:
u Mry.obeindhoven.nl

Stadsbibliotheek Maastricht,
Centre Ceramique
website:
www.centreceramique. nl

5.5 lnformatie en communicatie

5.5.1 lnformatievoorziening
Als student wilje natuurlijk op de hoogte zijn en gehouden worden van de gang van zaken
binnen de opleiding. Hogeschool ISBW houdt zijn studenten op de hoogte door een aantal
informatievoorzieningen aan te bieden. De volgende informatievoorzieningen worden
aangeboden:
. lnformatiebijeenkomst
. lnformatieadviesgesprek
. Persoonlijk Doelstellend Gesprek
¡ Handleidingen/formats opleiding
. Beoordelingscriteria

De informatievoorziening met betrekking tot voortgang, feedback en cijfers vindt plaats via:
de persoonlijke Leeromgeving en beoordelingsformulieren/ feedbackformulieren.

5.5.2 Persoonlijke Leeromgeving
De bacheloropleidingen werken met een elektronische persoonlijke Leeromgeving. Dit
betekent datie24 uur per dag toegang hebt tot het rooster, programma, lesmateriaalen
documenten van je studie.

BACHELOR PERSONEELSMANAGEMENT Studiegids 36



6
De persoonlijke Leeromgeving vormt een cruciaal communicatiemiddel tijdens je studie. Je
ontvangt er inhoudelijke en organisatorische mededelingen. Het is daarom van belang dat je
regelmatig de Leeromgeving bekijkt en actuele wijzigingen bijhoudt. Mocht je problemen

ondervinden bij het werken met de persoonlijke Leeromgeving meldt dit dan bij
Klantenservice.

5.5.3 Vakanties
Bij Hogeschool ISBW kennen we de volgende vakanties:
. kerstvakantie
. zomervakantie
De kerstvakantie duurt 1 tot2 weken en de zomervakantie bestrijkt een periode van 2
maanden.

Met overige vakanties wordt geprobeerd rekening te houden. ln de praktijk blijkt dit niet altijd
mogelijk, aangezien de vakanties in de diverse regio's niet gelijk vallen.

5.6 Organisatie

5.6.1 Studentenraad
De studenten aan de opleiding zijn mensen met werkervaring en een functie op minimaal
hbo-niveau. Zij vormen een belangrijke toets voor de opleiding, als belanghebbende en als
ervaringsdeskundige. De Studentenraad is samengesteld uit één student per cohort en per
jaargang. Zij komen minimaal eenmaal per jaar bijeen.

De opleidingsmanager overlegt minimaal éénmaal per jaar met de Studentenraad. De
Studentenraad heeft als taak dat zij de spreekbuis en het inspraakorgaan is van de
studenten; zij bespreekt de evaluaties om te adviseren tot verbetertrajecten en -
maatregelen; zij adviseert over het opleidingsaanpak 9n de organisatie en logistiek van de
opleiding.

5.6.2 Kerndocententeam
De docenten, die intensief betrokken zijn bij het bacheloronderwijs, vormen de leden van het
Kerndocententeam. Zij zrln werkzaam binnen het brede beroepenveld van het betreffende
studiedomein. Sommigen zijn actief zowel in de beroepspraktijk als in het hoger onderwijs.
Zij komen minimaaltweemaal per jaar bijeen.
Het Kerndocententeam heeft als taak om de inhoud en de samenhang van de opleiding en
het opleidingskader mede te ontwikkelen en bewaken. Zij bespreekt de modulaire en
integrale evaluaties om te komen tot verbetertrajecten. Zij adviseert over en toetst het
opleidingskader.

5.6.3 Opleidingscommissie
De opleidingscommissie bestaat uit drie afgevaardigden van het Kerndocententeam en drie
studenten. Zij heeft als taak om de kwaliteit en samenhang van het opleidingskader en de
opleiding te bewaken.

5.6.4 Examencommissie
De examencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en minimaal 2 leden.
Sommigen zijn actief zowel in de beroepspraktijk als in het hoger onderwijs. De examen-
commissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Zij adviseert over en toetst het
toetsingskader en de intakeprocedure. Ztl stelt de OER en de toelatingsprocedure vast. De
commissie is ook het aanspreekpunt voor studenten met betrekking tot het voorleggen van
verzoeken tot het añrvijken van de OER. De opleidingsmanager is functioneel lid van deze
commissie.
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5.6.5 College van toezicht
Het CvT is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit van de opleidingen
van Hogeschool ISBW. Het college van toezicht bestaat uit drie externe leden waarvañ een
de voorzitter is. De directeur ISBW, de innovatiemanager en het hoofd open opleidingen
leggen verantwoording af aan deze commissie met betrekking tot de dagelijtsä gangîan
zaken en de kwaliteit van de opleiding. Tevens heeft deze collmissie adviesrecñt. -

5.6.6 Werkveldcommissie
De werkveldcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepspraktijk. De
werkveldcommissie adviseert en toetst of het beroèpsprofiel, de competenties en de
eindkwalificaties voldoen aan de eigentijdse eisen van de beroepspraktijk.
Minimaal één keer per jaar komt zij bijeen. De opleidingsmanagèr ävertágt minimaat één
keer per jaar met de werkveldcommissie.

5.6.7 Alumnivereniging
Om de alumni te binden en om hen structureel als informatiebron te behouden, wordt een
alumnivereniging opgezet. Het alumnibeleid zal in 2012 worden uitgewerkt.

5.6.8 Interne Kwaliteitszorg
Binnen de Hogeschool ISBW is er voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg,
waarbij mede aan de hand van toetsbare streefdoelen en periodieke evaluaties
verbetermaatregelen worden getroffen.

De Hogeschool werkt op basis van de permanente cyclus van plan, do, check en act. Het
cyclisch proces biedt een systematische wijze van verbeteren en draagt bij aan het streven
naar een constante kwaliteit binnen Hogeschool lsBW en haar programma,s.

De opleidingen worden structureel geëvalueerd door middel van evaluaties aan het eind van
iedere module en een jaarlijkse overallevaluatie. Om zowel de inhoudelijke als procesmatite
informatie te vergaren ten behoeve van de kwaliteit van de opleidingen werkt de Hogeschõol
met overleggen, dit zijn de zeven hierboven genoemde raden/ commissies.
Door middel van verslaglegging en rapportage wordt de output gebruikt om beleids- en
activiteitenplannen bijte stellen en verbetermaatregelen te nem-en en te borgen in de
opleiding.
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Bijlage 1: De Personal Performance@- methode ISBW

Onze visie op leren. Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt.
Bij ISBW geloven we dat hoe meer je geeft, hoe meer je ervoor terug krijgt. Leren is over je
grenzen heen stappen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Zo overtref je jezelf en leer je
het meeste. Je bent in staat om bestaande situaties door een nieuwe bril te bekijken, om tot
betere oplossingen te komen en om waarde toe te voegen vanuit het geleerde.
En dat is precies waar onze opleidingen en trainingen op gericht z¡n. Onze docenten en
trainers confronteren je met nieuwe feiten en begeleiden je om op andere manieren om met
situaties om te gaan. Het gaat erom dat jij jouw grenzen opzoekt, zodat jij leert. Want als je

echt verandert, zulje direct betere resultaten behalen in jouw werk. En dat noemen we bij
ISBW: Personal Performance@.

Onze methode. Personal Performance@.
Onze manier van leren vraagt om een persoonlijke en prestatiegerichte benadering. Bij

ISBW staat jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling dan ook centraal. Zodat wij
zeker zijn dat je resultaten boekt: in de opleiding, en daardoor in jouw organisatie. Dit
betekent wel dat we bij ISBW wat van je verwachten: alleen met 100% inzet bereik je 100%
resultaat.

Onze docenten en trainers. Midden in de praktijk.
De docenten en trainers van ISBW staan midden in de praktijk. Zij weten wat er speelt in
jouw vak of branche en kunnen je daardoor optimaal persoonlijk begeleiden. Uiteraard
gebruiken onze trainers de actuele theorieën en modellen in hun vakgebied, want
theoretische kennis vinden we bij ISBW belangrijk. De theorie helpt je om praktijksituaties
beter te begrijpen, waardoor je doelgerichter kunt werken in die dagelijkse praktijk.

Onze aanpak. Opleiden en trainen.
De opleidingen en trainingen van ISBW richten zich op alle werkende mensen die een beter
resultaat willen boeken in hun huidige of toekomstige werk. Onze opleidingen en trainingen
kunnen individueel gevolgd worden, maar kunnen ook op maat voor een organisatie
ontworpen worden.
Programma's bestaan uit theorielessen en praktijklessen. ln de praktijklessen wordt je onder
andere begeleid bij het maken van de Businesscase en het begrijpen van de theorie. De
Businesscase lever je aan het einde van de module in en bepaalt jouw cijfer voor die
module.
ln elke module word je ondersteund via onze digitale Leeromgeving. Hierop vind je actuele
artikelen, filmpjes en links, praktische informatie en studiemateriaal. Je kunt er ook informatie
delen met jouw trainer of met andere deelnemers.

Onze leerstijl. Resultaat.
Bij ISBW begin je met leren bij wat je al kunt. We maken je bewust van de praktijkkennis die
je al hebt en je 'stapelt' daar als het ware nieuwe theoretische kennis bovenop. Hierdoor
verbind je de oude en nieuwe kennis met elkaar en onthoud je de nieuwe kennis
gemakkelijk. En door direct een vertaling naar jouw eigen praktijk te maken, wordt 'denken'
ook 'doen'. En dat zorgt voor die bijzondere resultaten die deelnemers van ISBW behalen in
hun werk.

Praktijk + Theorie = Resultaat.
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Bijlage 2: De competenties
ln onderstaand overzicht staan de competenties voor de opleiding. Deze geven de
competenties aan die een HR-professional moet bezitten om in de beroepspraktijk effectief
te kunnen functioneren.

1. Visie
De HR-professional ontwikkelt een duidelijke visie op zijn vakgebied. Hij is goed
geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen en hij vertaalt ze op aansprekende wijze in mogelijkheden voor zijn
organisatie. Hij vertaalt strategie en organisatiedoelen naar HR-doelen op tactisch en
ooerationeel niveau. Hii ontwikkelt eiqen werkwiizen, qeeft ideeën en voorstellen.
2. Probleemanalyse
De HR-professional kan informatie beoordelen op relevantie en verbanden leggen tussen
verschillende gegevens. Hij kan een probleem systematisch analyseren en hoofd- en
biizaken van bedriifskundiqe vraagstukken benoemen en analyseren.
3. Oordeelvorming
De HR-professional kan informatie beoordelen op relevantie en verbanden leggen tussen
verschillende gegevens. Hij kan een probleem systematisch analyseren en hoofd- en
bijzaken van vraagstukken benoemen en analyseren. Dit zowel op strategisch, tactisch als
operationeel niveau.
4. Resultaatgerichtheid
De HR-professional kan eigen bevindingen en die van anderen vertalen naar concrete
beleidsdoelstellingen en -plannen, deze realiseren en de voortgang hiervan monitoren. Hij
kan belemmeringen opheffen en kansen benutten om organisatiedoelen te bereiken en
vasthouden aan de koers.
5. Overtuigingskracht
De HR-professional kan door juiste argumenten, op het juiste moment en met een
passende stijl, instemming krijgen voor ideeën en voorstellen. Hij komt op voor behoeften
en belanqen van orqanisatie en medewerkers.
6. Adviesvaardigheid
De HR-professional kan informatie vertalen in adviezen. Hij stelt op aansprekende wijze
realistische oplossingen of verbeteractiviteiten voor. Expertise in het vakgebied wordt ten
dienste oesteld van het bereiken van de orqanisatíe.
Organisatiesensitiviteit
De HR-professional kan de verschillende behoeften van zowel de organisatie als de
mensen in de organisatie benoemen en kan strategisch, tactisch en operationeel handelen
en communiceren. Hij doorziet oorzaak en gevolg van de onderwerpen die spelen binnen
de organisatie. De bedrijfskundige is omgevingsbewust en sensitief voor factoren buiten
de eiqen orqanisatie.
8. lnnovatievermogen
De HR-professional ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen of
diensten en processen. Hij komt met vernieuwende oplossingen voor HR-vraagstukken en
stelt zich op als verbetermanager. Hij is creatief hierin en heeft een voorkeur voor het
uitproberen van verbetering boven handhaven van bestaande. Hij past noodzakelijke
verbeteringen zo snel mogelijk toe.

9. lntegriteit
De HR-professional handhaaft algemene, professionele, sociale en ethische normen en
waarden, ook indien hij onder druk staat van buitenaf om hier van af te wijken. Hij neemt
hierbij verantwoordelijkheid voor eigen handelen, is aanspreekbaar voor zijn gedrag en
soreekt anderen hieroo aan.
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10. Samenwerken
De HR-professional maakt een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en
belangen én die van de ander(en), met als doel gemeenschappelijke doelstellingen te
realiseren. Hij levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van team,
entiteit of de organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Hij
kan vertrouwensrelaties en duurzame samenwerking aangaan met anderen.
't l.Communiceren
De HR-professional is in staat om zowel mondeling als schriftelijk helddr te
communiceren: actief luisteren, argumenteren, onderhandelen, conclusies trekken en een
advies uitbrengen. Dit zowel op inhoud als proces.

l2.Zelfreflectie
De HR-professional gebruikt werkzaamheden, contacten, studie en literatuur om te
reflecteren op de eigen ontwikkeling en initiatief te nemen om zijn competenties te
verbeteren.
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82
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Mogelük niet meer nodig
donderdag 7 juni 2012 16i25:25
ISBW-looo.ipo
Proces 1.3.1 - Kwaliteitscyclus regulier.ipg
Definitief rapport Cedeo 2011 - 2012.pdf
ISBW Enouete rapportaoe.doc

Dag mevrouwl

Gisteren heb ik uw voicemail bericht gehoord en mijn colleg- gesproken. Dank voor het
snel recht zetten van onderstaand misverstand.
Plezierig te weten dat Hogeschool ISBW in het verleden toch geen onverwachte oneigenlijk
aanvraag had gedaan door een duale variant te laten registreren. Wij nemen dit bij de
heraccreditatie zeker mee.

Met plezier laat ik u weten dat de vreemde tekst op internet inmiddels verwijderd is. Het blijkt
inderdaad een oud overblijfsel uit een niet meer traceerbaar bericht uit het verleden. Vandaar dat
we het niet tegengekomen zijn bij eerdere controles van de webinhoud.

Tevens mail ik u hierbij de stukken die u nog van ons tegoed had.
- Enquête + resultaten van het rendementsonderzoek van onze didactische methode (ppM)

Graag merk ik wel nogmaals op dat het onderzoek zich richt op dat deel van onze
didactische methode dat specifiek de businesscase beslaat en dus op het brede ISBW
aanbod van toepassing is en niet aileen op de Bachelor.

- Een schematische weergave van de kwaliteitscyclus van ISBW
- Het laatste CEDEO onderzoek

lk ga u nog even proberen te bellen met een toelichting op de flap-over die u heeft achter gelaten
m. b.t. de studiebelasting.

lndien ik u vandaag niet meer kan bereiken zal ik het maandag opnieuw proberen aangezien ik
morgen afwezig ben.

Met vriendelijke groet,

Van: nll

Aan:

niet meer nodig

Beste mevrouw

Dank nog voor de goede voorbereiding van ons bezoek van afgelopen dinsdagl

Hierbij twee puntjes die mogelijk inmiddels achterhaald zijn:

Tijdens het gesprek aan het eind van de middag kreeg ik de indruk dat de link naar het vreemde
nieuwsbericht op de website inmiddels al was gevonden. Maar voor de zekerheid hierbij toch
nog de toegezegde informatie over de plaats waar wij dit bericht aantroffen:



2. Yia uw voicemail en via weet u waarschijnlijk inmiddels dat wij iets recht

te zetten hadden over de kwestie van de registratie van de duale variant. \Â/rj stelden in het
gesprek dat de duale variant nog niet in het Croho geregistreerd mocht worden als deze nog niet

apart geaccrediteerd was. Dat is niet juist. De NVAO meldt het volgende over registratie van

varianten: 'Een Nederlandse opleiding kan in verschillende vormen worden aangeboden: voltijd,

deeltijd en duaal (WHW, artikel 7.7). De verschillende opleidingsvormen gelden als één

opleiding: er is dus één accreditatiebesluit. Gedurende de looptijd van een accreditatie kan een

opleiding nieuwe varianten starten en in het CROHO laten registreren. Bij de eerstvolgende

accreditatie wordt dan de opleiding in al haar verschijningsvormen beoordeeld. lrtdien de

opleiding doorgaat, maar een variant stopt kan gedurende de looptijd van de accreditatie een

nieuwe variant worden opgestart. Het aanknopingspunt voor accreditatie is steeds de opleiding,

niet de variant.' Excuus voor deze vergissingl

Vriendelijke groeten,

Inspecteur hoger onderwijs

Inspectie van het Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Park Voorn 4-6 | 3544AC I Utrecht, De Meern
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht

T 088
F 088G'*
http : //www.onderwiisinsoectie. nl

ISBW, Carrièrebouwers sinds 1931

m

ISBW Opleiding & Training - www.isbw.nl - info@isbw.nl
VanHeemstrawegWestS-5301P4-Zaltbommel-Postbus266-53004G-Zaltbommel-Telefoon
0418-688588 - fax 0418-688619

lnstituut voor Sociale en Bedrijfswetenschappen B.V. KvK MiddenNederland 11014570 BTW
0053.23.587.801
Onze opleidingen scoren maar liefst 9,6 bij de Cedeo, dé onafhankelijke keuringsinstantie van o.a
opleidingen en trainingen.

De informatie, verzonden met dit e-mail bericht ¡s u¡tsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/ofverstrekking van deze informatie aan derden ¡s alleen toegesiaan na toestemming van de verzender, tenzij het
algemeen toegankelijke informatie bevat. Bij onju¡ste adressering verzoeken wij u d¡rect contact op te nemen, om dit in de toekomst te
voorkomen. De verzender kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch
voor de tijdige ontvangst daarvan. De verzender kan, ondanks voortdurende controle, niet instaan voor het virusvrij verzenden van e-
mail berichten, daarom vragen wij u e-mail berichten bij ontvangst op v¡russen le controleren.
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82b.

ISBW Enquête rapportage

Je kunt deze rapportage opslaan als HTML-bestand en vervolgens bewerken in een tekstveniverker

(bijv. MS Word). Afhankelijk van je browser en taalinstelling doe je dit via één van de volgende menu-

opties in de browser:

. Bestand -> Opslaan Als...

. Bestand -> Pagina Opslaan Als...
¡ File -> Save 4s...
. File -> Save page 4s...

Welke ISBW opleiding heeft u het afgelopen iaar afgerond?

Antwoord Aantal reacties Percentage

Open antwoorden 164

Wat is uw leeftijd?

Antwoord Aantal reacties Percentage

jonger dan 19 jaar 0 O o/o

20-29 jaar 9 5,49 o/o

30-39 jaar 52 31,71 %

40-49 jaar 88 53,66 %

50 15 9,15 0/o

Gemiddeld antwoord: 50

Hoeveeljaar werkervar¡ng heeft u binnen uw huidige vakgeb¡ed?

Antwoord Aantal reacties Percentage

0-2 jaar 10 6,10/0

3-5 jaar 34 20,73 o/o

meer dan 5 jaar 120 73,17 o/o

Heeft u een leidinggevende functie?

Antwoord Aantal reacties Percentage

Ja 98 59,76 o/o

Nee 66 40,24 o/o



Aan hoeveel mensen geeft u leiding?

Antwoord Aantal reacties percentage
1-5 24 24,49 o/o

6-10 33 33,67 0/o

11-15 9 9,18 %
16 of meer 32 32,65 o/o

Hoeveel mensen zijn er werkzaam bij uw organ¡sat¡e?

Antwoord Aantalreacties percentage

1-10

11-25

26-50

51-75

76-100

101-150

151-200

201-300

301-500

501 of meer 47

3

4

7

13

o

I
o

l0
8

2,68 0/o

3,57 0/o

6,25 0/o

11,61 0/o

5,36 0/o

7,14 0/o

5,36 %

8,93%
7,14 0/o

41,96 0/o

Stelling:
lk had voldoende draagvlak voor mün Businesscase/Plan van Aanpak in mijn
organisat¡e

Antwoord Aantal reacties percentage
Zeer oneens 2 1,BS o/o

Oneens g g,33 %
Niet van toepassing 4 3,7 o/o

Eens T6 70,37 %
Zeer mee eens 17 15,74 o/o



Stelling:

Mijn projecUprobleem is gekozen in overleg met mijn leidingevende

Antwoord Aantal reacties Percentage

Zeer oneens 3 2,78 o/o

Oneens 12 11,11 o/o

Niet van toepassing 15 13,89 o/o

Mee eens 61 56,480/o

Zeer mee eens 17 15,74%

Stelling:
Mijn Businesscase/Plan van Aanpak werd ondersteund door mijn directie, MT
en/of Ieidinggevende.

Antwoord Aantal reacties Percentage

Zeer oneens 2 1,85 o/o

Oneens 7 6,48 o/o

Niet van toepassing I 8,33 %

Eens 67 62,04 o/o

Zeer mee eens 23 21,3 %

Stelling:
lk heb de theorie uit de opleiding gebruikt in mijn plan

Antwoord Aantal reacties Percentage

Zeeroneens 0 0o/o

Oneens O 0 o/o

Niet van toepassing 3 2,78 o/o

Mee eens 65 60,19 o/o

Zeer mee eens 40 37 ,04 o/o



Mijn leidinggevende steunt de uitvoering van mijn Businesscase/Plan van
Aanpak

Antwoord Aantal reacties Percentage
Ja 92 85,19 %

Nee 16 14,81 o/o

Mijn plan heeft tot de gewenste resultaten geleid in de organisatie (conform
doelstelling)

Antwoord Aantal reacties Percentage
Ja 70 64,81 o/o

Nee l0 9,26 o/o

Anders, nl: 28 25,93 o/o

Mijn plan heeft voor de organ¡satie de volgende bespar¡ngen of extra
inkomsten opgeleverd:

Antwoord Aantal reacties Percentage
nihil 40 37,74 o/o

tot 5.000 euro 18 16,98 o/o

6.000 - 10.000 euro 14 13,21o/o

11.000 - 25.000 euro 11 10,38 o/o

26.000 - 100.000 euro 14 13,21%
meer dan 100.000 euro 9 8,49 o/o

Stelling:
Het effect van m¡¡n opleiding op de organ¡satie ¡s aantoonbaar positief

Antwoord Aantal reacties Percentage
Zeer oneens 3 2,83 o/o

Oneens 4 3,77 o/o

Niet van toepassing 14 13,21 o/o

Mee eens 76 71,7 o/o

Zeer mee eens I 8,49 o/o



Stelling:
Mijn leidinggevende vindt dat ik door mijn opleiding beter functioneer in mijn
werk

Antwoord Aantal reacties Percentage

Zee oneens 3 2,83 o/o

Oneens 6 5,66 %

Niet van toepassing 30 28,3 o/o

Mee eens 58 54,72 o/o

Zeer mee eens 9 8,49 o/o

Stelling:
lk vind zelf dat ik door mijn opleiding beter functioneer in miin werk

Antwoord AantalreactiesPercentage
Zeer oneens 2 1,89 %

Oneens 4 3,77 o/o

Mee eens 77 72,64 o/o

Zeer mee eens 23 21 ,7 o/o

Wat is uw geslacht?

Antwoord Aantal reacties Percentage

man 69 66,99 %

vrouw 34 33,01 o/o

Als u kans wilt maken op het grat¡s boek, laat dan hier uw naam, adres, e-ma¡l
en telefoonnummer achter svp.

Antwoord Aantal reacties Percentage

Open antwoorden 96
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KLANTTEVREDENHEI DSONDERZOEK
Dit instituutsrapport belicht de activitalten van ISBW Opleiding & Training vanuit verschillende
invalshoeken:
vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)
vanuit Cedeo (Bezoekverslag en Conclusie van de onderzoeker)

1, ACHTERGROND...........,.

INHOUDSOPGAVE

CEDEO.ERKENNING 1

1

1

1

2

3

3
7

3. MerHooe.......
4, PRoceoune. .i.!.,..!".ri.r.,¡.,..,.

KLANTTEVREDENHEID8ONDERZOEK......,.......,

KI¡TTTevNEDENHEIDSONDERZOEK CTOEO MMTI,VERK OPLEIDINGEN

Kn¡¡rrevneDENHE¡DSONDERZOET CTOEO OPEN OPLEIDINGEN

CONCLUSIEVANDESTICHTINGCEDEOBEDRIJFSOPLEIDINGEN .........,...........,...13



Klanttevredenheidsonderzoek

Cedeo-erkenning

1. Achtergrond

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleídingsinstituten die een veelvoud aan
maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctîonarissen vormt dit enorrne
aanbod een onoverzichtelijk en, in l<walitatieve zín, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele
duizenden organisaties dle zich richten op het brede terrein van organisatieadvies en intensieve
begeleiding door middel van coaching.
Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties
cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te
Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze dÍensten.
Op dit moment zijn op deze wijze zo'n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in
het Cedeo-bestand opgenomen.

2. Criteria

Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitaiieve
en kwalitatieve criteria.
Kwantitatieve criteria ter borging van de continutteit:
¡ De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers.
¡ Dê organisatie is minimaal drie jaar actief.
o De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000,-.

Kwalitatieve criteria:
o De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt,
o De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten

geboekt, Of dlt zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek.
r De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgerícht zijn,

3. Methode

Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk Bedrijfsopleídingen en Open Bedrijfsopfeidíngen,
alsmede voor Coaching en Bedrijfsadvies. De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten
grondslag liggen, worden hieronder nader toegelicht.
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen met een aantal
gerichte vragen over hun ervaríngen met uw organisatie. Hoe waarderen zij de
samenwerkingsrelatie, de dlenstverlening en de prestaties van uw organísatie? Centraal staat daarbij
telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften
daadwerkelijk waar te maken. Pas brj een hoge rnate van tevredenheid onder de ondervraagde
functionarÍssen over de verschiflende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien het
instituut voldoet aan de vereiste baslscritería rondom kwaliteit, contlnultelt en bedrfifsgerichtheid
(zie punt 2), komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning.
Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de
benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van 'tevreden' tot 'zeer tevreden',
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Klanttevredenheidsonderzoek

Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek verleent Cedeo de volgende erkenningen:
r Cedeo-erkend MaatwerkBedrijfsopleidingen
r Cedeo-erkendOpen Bedrijfsopleidingen
. Cedeo-erkendCoaching
. Cedeo-erkend Coach
o Cedeo-erkendAccountancyOpleidingen
r Cedeo-erkend AdvocatuurOpleidingen
. Cedeo-erkendAssessment
¡ Cedeo-erkend Organisatieadvies
e Cedeo-erkendBedr$fsadvies
o Cedeo-erkend lnterim management
. Cedeo-erkend Onderwijsadvies of Onderwijsbegeleiding
o Cedeo-erkendOutplacement, LoopbaanbegeleidÍngen-coaching
. Cedeo-erkend Werving & Selectie
o Cllèntenaudit Blik op Werk

Erkenningen hebben een geldigheid van 2 jaar na afgifte.

4, Procedure

Nadat het instituut zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenníng, wordt de volgende procedure
gehanteerd:
r Het instituut krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het instituut voldoet aan de

kwalitatieve en kwantitatieve criteria.
r Cedeo bestudeert de vragenlijst en voert het onderzoek uit.
¡ Cedeo bezoekt het instituut, Gedurende dat bezoek worden met de directie de uitkomsten van het

onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het instituut verstrekt in de vragenl{st,
nader tegen het licht gehouden. Cedeo stelt daarnaast aanvullende vragen met betrekking tot
zorg rondom kwaliteit, continuïteit en bedriJfsgerichtheld.

. Op basis van de vragenlijst, de geregistreerde ervaringen van opdrachtgevers en het bezoek,
worden conclusies getrokken díe resulteren in een advies.

o Dit advies wordt uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Gedeo. Dit advies kan zijn:
. toekennen van de Cedeo-erkenning en daarmee:

(continuering van) publicatie en opname in de Nederlandse Opleidingen Databank;
(continuerlng van) positieve advisering door de Opleidingenhelpdesk;

. geen toekenning of continuering van de erkenning.
r Het Stichtingsbestuur verleent al dan niet de Cedeo-erkenning. Bij een positieve uitspraak zijn de

onderzoeksresultaten openbaar en b[ Cedeo te verkrljgen,

2
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Klanttevreden heidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoe k Cedeo Maatwerk opleidi n gen

Aantal referenten ondervraagd: 1 0

1 = zeer ontevteden
2 = ontevreden
3 = noch ontevreden/noch tevreden
4 = tevreden
5 = zeer tevreden
Eén referenl geefl geen score
De referenten hebben geen gebruik gemaakt van accommodatle van het instituut.

Toelichtlng op de gegeven antwoorden:

Voortraiect
Alle referenten die aan dit onderzoek meewerken zijn al langer bekend met ISBW Opleiding &
Training (hierna te noemen als ISBW). ln sommige gevallen was er een reeds bestaande
samenwerking met het instituut, met als logisch gevolg dat voor ISBW wordt gekozen in het
maatwerkÍaject dat de referenten voor ogen hebben. Een geTnterviewde heeft zetf ooit een training
via het instituut gevolgd en heeft daar positieve herinneringen aan overgehouden. Sommige
respondenten geven aan dat er voor ISBW werd gekozen vânwege het inspelen op de vraag die men
heeft, "Er is goed geluisterd en het product dat is aangeboden, hét voorstelvoor een
maatwerktraining, sloot goed aan op datgene wat ik gezegd en gevraagd heb" en "Waarom ik juist
voor ISBW heb gekozen is omdat ze goed bekend staan en omdat ik een goede reactie kreeg op mijn
vraag", aldus enkele referenten. Een geTnterviewde heeft voor het instituut gekozen omdat er niet
zoveel organisaties zijn waarbiJ, bij het volgen van OR-trainingen, aanspraak op subsidie gedaan kan
worden.
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Voortraject 600/o 40o/ø

Opleidingsprogramma 7Qo/o 30%

Uitvoering 60% 40o/o

Opleiders 2A% 800/o

Traf ningsmateriaalO 10o/o 30o/o 4Io/o 10%

Accommodatie@

Natraject 10o/o 70o/o 20%

Organisatie en Adminislratie 70% 304/o

Relaliebeheer 70% 3A%

Prijs-kwaliteiiverhoudin g 70o/o 30o/o

Tevredenheid opleíding / samenwerking totaal 40o/q 60o/o
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Alle respondenten geven aan dat er voorgesprekken zijn gevoerd, met de accountmanager en in een
later stadium met de trainer. Deze gesprekken gaan over de behoeften en wensen waar een voorstel
uitrott en van waaruít de training verder wordt vormgegeven. "Wij hebben goed kunnen uítleggen wat
wij wilden, en vanuit hun ervaring heeft ISBW híer voorstellen voor gedaan. En daarmee zijn we
verder gegaan", is een reactie. ln sommige gevallen worden er intakegesprekken gehouden met de
deelnemers of het management. Alle referenten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het
voortraject.

Opfeidingsprogrammä
Het opleidingsprogramma is voldoende afgestemd op de wensen van de referenten, zo geven zii aan.
Omdat het om maatwerktrainingen gaat, ls het programma ln overleg samengesteld. 'Wij hadden een
voorkeur over hoe we het programma wilden, daarop heeft de trainer het programma aangepast",
aldus een tevreden respondent. ln de meeste gevallen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van een
natraject, in de vorm van een evaluatie. Ook geven enkele geïnterviewden aan dat er afspraken zijn
gemaakt over een vervolg, het afnemen van meerdere trainingen. Alfen geven aan dat de offerte
correct en duidelijk is. Enkele reacties: "De offerte was aangepast aan onze wensen, prima" en "De
offerte was correct, duidelijk en de training was precies conform de opgaven uitgevoerd." Alle
respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden over dit onderdeel.

Uitvoerlng
Ook over de uítvoering van de trainingen zijn alle respondenten te spreken. De trainingen zijn conform
de afspraken uitgevoerd en zijn naar, en soms zelfs boven, verwachting gelopen. Men is tevreden
over de atwisseling tussen theorie en praktijk. Eigen cases worden ingebracht, 'Waar sommigen last
van hadden was dat het niveau soms wat te hoog was. Dan moest men aan de bel trekken bii de
docent. Afspraken over huiswerk waren niet bij iedereen even helder, en soms had m9n een beetje
het gevoel ilat wat in de eerste les besproken werd in de tweede les werd herhaald. Na wat finetuning
was hier voldoende over afgestemd", "Tijdens de tralning werd een stuk theorie behandeld, waarna
een stuk praktiJk werd gecreëerd met een acteur, Dat was goed, want zo werden de deelnemers meer
geconfronteeni en moesten zij flexibel ziJn", 'Met name het eerste deelwas een theorotisch verhaal,
onderbouwd met cases vanuit de eigen organisatie. Het tweede deel bestond uit theorie en een
managementgame", "Het gaat om een managementtraining die bestaat uit vijf modules. ln iedere
module is er een balans tussen de theorie, de algemene praktijk en onze specifieke praktijk. De groep

bestond uit mensen van verschillende afdelingen, zodat er synergie kon ontstaan en vanuit het
oogpunt van andere afdelingen kon worden gekeken" en "De trainer heeft de cursus heel prettig in
elkâar gezet. Eerst werd een stuk theorie behandeld, daarna werd dit in subgroepen uitgewerkt en
plenairbesproken. Praktijksituaties werden in de vorrn van een rollenspel nagespeeld. Sommige
äeelnemers schrokken hiervan, want dit kenden zij niet, Er is toen een time-out ingelast en de trainer
is daarna op een andere manier doorgegaan", aldus enkele tevreden geïnterviewden. Er is
tussentíjds geëvalueerd, wat in een aantal gevallen tot bijstellíng van het progrâmma heeft geleid. "Er
was ruimte voor feedback en dat heeft tot bijstelling van het programmâ geleid" en "Tussentijds werd
er geëvalueerd, de terugkoppeling was dat wij een aanpassing wilde, daar is op íngespeeld."

Oplelders
Voor de trainingen zijn één of twee trainers ingezet; alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden
over hen. Ze omschriJven de trainers als vakbekwaam, to the point, enthouslast en professioneel.
Enkele reacties: "lk vond het prettig dat de trainer de theorie op een begrijpelijke manier over kon
brengen aan mensen die geen ervaring hebben met finance. Hij kon het vertalen naar onze dagelijkse
praktijk", "De trainer wist met passie het theorieverhaalover te brengen aan technische verkopers.
Waar wÍj zelf de fout in zíjn gegaan Ís dat de inhoudelijke kennis lager was bij sommige deelnemers
dan aangenomen. De trainer pakte dat echter goed op door in het basisverhaal te blijven, maar dit
heeft wej lnvloed gehad op het programma', "De trainer dle het theoriedeel deed was uitstekend, Hij is
vanaf het voortraject betrokken geweest en heeft zich goed kunnen inlezen in de behoeften van onze
organisatie, De trainer die de managementgame deed was niet betrokt<en geweest bíj het voortraject
en had een verkeerde insteek wat betreft de doelgroep. Maar hij kon op een professionele en
aimabele manier zijn verhaalvertellen", "De trainer kwam hler blnnen, het klikte meteen en alles ging
goed", "De trainer had het vermogen om zich in te leven in de bijzonderheden van het bedrijf en kon
goed inspelen op de díversitelt van de groep, die bestond uít managers van verschillende afdelingen",
"De trainer gaf aandacht aan alle deelnemers, waardoor iedereen de training als positief heeft
ervaren" en "De trainer was meedenkend en goed voorbereld. HiJ wist waar hij het over had."

4
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Klanttevredenheidsonderzoek 5

Trainlngsmateriaal
Het lesmateriaal bestaat voornamelijk uit een sytlabus of cursusmap met daarln theorie en andere
informatfe en in een enkel geval uit éheets van powerpointpresentaiies die men eèn oãg v"n tevoren
krijgt toegestuurd. Ook is er gebruik gemaakt vån faa'rtspellen en opdrachten oie àp de"website
gemaakt kunnen worden. De meningen over het gebruikie materiaál zijn verdeeld, Lén referent
onthoudt zich van een score, omdat hij hier geen zicht op heeft. Eén réspondent is ontevreden en zegt
hlerover: "De syllabus die wij kregen bestond uit bij elkaar geraapte theorie, 

"r 
*ar"n gèén taobladenì

de.fnhoudsopgave was slecht. Ook werd deze op ñet laatsie moinent uitgedeeld." Oe ãrie
gelnterviewden die een neutrale score geven môtiveren hun keuze ats võfgt: "HÀt gàbiuiite
lesmateriaaf was in orde, maar had betãr van tevoren toegestuurd kunnen-wordenlzodat mensen zich
konden voorbereiden", "De map met naslagwerk was bepérkt, maar net voldoende" en ,,De 

map en
aanvullende boeken dle w9 kregen waren in orde, echtei niet super." Een aantai (zeer) tevreden
referenten zegt nog: "Er zijn een aantal syllabi voor ons gemaaki die gezamenlijk)ijn úormgegeven.
Het klopte qrecles met wat we ervan venpachtten' en "sómmige boerãn war"n åw"iã rðjt,.zelfs de
docent zei dat. Voor de rest zag alles er keurig uit."

Accommodatle
Alle trainingen zijn incompany gegeven of vinden op een externe locatie plaats, geregeld door de
referent.

Natraject
Alle trainingen zijn afgerond met een certificaat of een bewijs van deelname. ln één geval heeft een
afsluitend exSm.en plaatsgevonden,.ln bijna alle gevallen viñdt een eindevatuatie pnäts mJt oe
deelnemers in de vorm van het invullen úan een ävaluatieformulíer. ln één geval ii net oe bedoeling
dat iedere deelnemer met de trainer een slotanalyse maakt van zijn sterke ãn zwakke punten en
dqqr.m.ee een eigen ontwikkeltraþct uitstippelt. Met de referenten v¡ndt Oe eindevaluatiä plaats door
middel.van een gesprek met de trainer en âccountmanager van ISBW. een rapportàge vàn Oe
evaluatieformulieren fungeert hierbij in sommige gevalleñ aþ leidraad. Enkefe'g'etnte-rviewden geven
aan dat ze nog in het natraject zitten. De respondent die dit onderdeel een neuirale score geef[, zegt
alleen informeel met de- accountmanager te ñebben gesproken, dus van een echt natrajeciís geen
sprake geweest, Men vindt dat de traiñingsdoelen (geCe'eltetíjf) berelkt zijn. Enkele reaáties; ,,De
doelen.zijn bereikt, in die zin dat de mateiie is overçkomen.'Ñu gaan wé kijken naar àe opvolging,
namelijk het borgen van de praktische toepassing",alk merk dat h-et twartje'bíjde medewerkers die de
cursus.iebben gevolgd ís gevallen. Ze durven nu zelf stappen te ondernemen, ze zijn zekerder van
zichzeff', "Wat we in de praktijk zien ís dat managers in hun functioneren met een ruimere blik naar
hun werk kijken en de theorie beter weten toe te þassen. Ook is de basis gelegd ñaar Management
Development in de toekomst", "De medewerkers die de cursus hebben gdvotgä krijgen àrc rèeoUacr
dat men ziet dat ze van de cursus komen", "De technieken die geleerd z-ijn wõrAeífoegepast'en,,lk
heb er genoeg van opgestoken om miJn werk meer diepgang te-geven,,, 

'

Organlsatie en Adm in lstratie
Unaniem zijn alle referenten te spreken over dit onderdeel. Het instituut is goed bereikbaar, afles is
keurig verzorgq, ISBW is snel met a_anpassen; ook de flexibiliteit wordt als-positieve punt gänoemO. tn
één geval was het minder.g_emakkelijk tot een geschikte datum te komen. Ëen geintårvieüde ptaatst
tenslotte een opmerkingr "Met de ceñificaten liep het níet helemaaf goed. We m-ísten een certificaat en
ze hadden de verkeerde deelnemerslijst.',
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Relatiebeheer
Alle referenten geven aan voldoende contactmomenten met ISBW te hebben. Bij sommige referenten
is dit contact intensiever dan bij andere, soms lopen de contacten via een andere afdeling, Het contact
dat er is wordt omschreven als open, prettig en to the point, Meestal heeft men een vaste
contactpersoon en ligt het initiatief voor contact bij beide partijen, "Wanneer wij een training in
gedachten hebben, nemen wiJ contact op. ISBW neêmt contact op als ziJ een interessant aanbod
hebben of om te horen hoe het met ons gaat. lk heb afgesproken dat vier keer per jaar voldoende is",
"De accountmanager probeert natuurlijk acquisitie te plegen, maar doet dít niet op vervelende wijze.
Ze zijn goed bereikbaar en to the point. Ze houden de kfant warm door interesse te tonen en nazorg te
plegen. Het is een organisatie die ik met warme gevoelens aanbeveel aan collega's", "ISBW weet zich
heel goed te verplaatsen in wat wij voor ogen hebben en wat we willen bereiken", "Prettig zou zijn om
nadere informatie van ISBW te krijgen over andere diensten, wat ze verder kunnen betekenen.
Materiaal, jaarverslag of thema's díe ze behandelen, wat betreft OR-gerelateerde zaken" en "Het
contact is niet meer dan noodzakelijk. Alleen als er een vraag is van beide kanten. lk krijg altijd
dezelfde mensen aan de lijn. Dat is prettig", afdus enkele tevreden respondenten.

Prijs.kwallteitverhoudi n g

Over dit onderdeel zijn alle respondenten tevreden tot zeer tevreden. Hoewel een aantal referenten
opmerkt dat opleidingen altijd te duur zijn, over de kwaliteit van de training die is afgenomen van
ISBW is men te spreken, Enkele reacties: "Ze zijn zeker niet de goedkoopste. Maar we krijgen de
kwaliteit die we willen en minimaal eisen", "lk heb een redelijk beefd gekregen vanwege de benchmark
die we hebben gedaan, en ik kan constateren dat de prijs marktconform is, En afgezet tegen de
kwaliteit die ze bieden, dan ben ik tevreden."

Tevredenheid opleidlng / samenwerking totaal
Unaniem zijn alle referenten te spreken over de totale samenwerking. Als sterke punten van ISBW
worden genoemd de professionaliteit en de kwaliteit van de docenten. Ook op andere punten scoren
ze: "Ze hebben het vermogon te luisteren naar wat de klant wil en dat om te zetten naar een
oplossing. Ze zijn in staat om naar de lange termijn te kiJken en dus mee te denken", "Ze hebben het
inlevingsvermogen in onze bedrijfsvoering en kunnen dat relateren aan hun cursusaanbod", "Dat de
mogelijkheid bestaat dat je aanspraak kan doen op subsidies, vind ik een sterk punt' en "Ze kunnen
inspelen op cases zoals die bü ons spelen, onze problematfek. Wat ze ook goed doen is het stukJe
begeleiden vân mensen voor handhavlng van wat getraind [s, in de vorm van Train de Trainer."
Verbeterpunten zijn er ook. "Het aanbieden van de juÍste inforrnatie op de website nadat we hebben
ingelogd kan duidelijkef', nHet cursusmateriaal is voor verbetering vatbaa/', "Trainers die nlet ín het
voortraject worden meegenomen, zouden meer gebrieft kunnen worden over verwachtingen en
dergelijke" en "Ze zouden opnieuw naar de boeken kunnen kijken die standaard gebruikt worden. Er
zitten boeken tussen waar je niet doorheen komt, zelfs docenten zeggen dat." Alle respondenten
zouden ISBW aanbevelen aan anderen.

6
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KlanttevredenheÍdsonderzoek Cedeo Open opleidingen

Aantal referenten ondervraagd: 9

I =zear ontevreden
2 = ontevreden
3 = noch ontevreden/noch tevreden
4 = tevreden
õ = zeer levreden
Twee referenten geven geen score
Vijf respondenten onthouden zich van score
Zeven respondenten onthouden zich van score
Zes referenten geven geen score
Eén referent onthoudt zich van score
Twee referenten gov6n gêên score
Eén referenl geefr geen score

Toelichting op de gegeven antwoorden:

Voortrafect
Alle respondenten zijn al langer bekend met tSBW Trainîng & OpleÍding (hierna genoemd als ISBW).
Een aantal referenten geeft aan dat er bij de keuze voor een instituut wordt gekeken of de training
past bij de medewerker, naar de locatie en naar de kosten. Eerdere posítieve ervaringen worden
regelmatig genoemd als overweging om voor ISBW te kiezen als het gaat om standaard opleidingen.
Tevens spreekt het brede maar toch ook het specialistische aanbod aan. Voor een aantal referenten
geldt ISBW als prefened supplier, "We kijken eerst naar ISBW als we traîningsverzoeken op het
gebied van de standaard trainingen hebben. MiJn voorganger heeft aangegeven dat het een degelijke
organisatie is, en dat is m$n ervaring tot nu toe ook. Het is voor mij interessant om een kwalitatief
goed opleidingsinstituut te hebben, Wat betreft de matchvraag en het aanbod kan ik goed terecht bij
ISBW", aldus een geÏnterviewde. Men geeft aan tevreden te zijn over de gang van zaken met
betrekking tot de inschrijvingen. Unaniem zijn de referenten te spreken over het gehele voortraject.
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Voortraject 89% 11%

Opleidingsprogramma 56% 44o/o

Uitvoering@ 110/o 56% 11o/o

Opleiders@ 330/o 11o/o

TraÍníngsmateriaal@ 22o/o

Accommodatie@ 33o/o

Natraject@ 33o/o 56%

Organisatie en Administratle 11o/o 560/o 33o/o

RelatiebehoerO 11o/o 58% 11%

PriJs-kwaliteitve rhoudi ng 33% 670/o

Tevredenheid opleidin g / samenwerking totaal@ 78o/o 114/o
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Opleidingsprogramma
Ook over dit onderdeel zijn alle respondenten tevreden tot zeer tevreden. De meeste geÏnterviewden
geven aan de website en de brochure of studiegids te raadplegen, Men vindt de website van ISBW
overzichtelijk, compleet, duidelijk en gebruikersvriendeliik. ln één geval is iemand van ISBW langs
geweest: "Er is een keer een voorstelgesprek geweest met íemand van ISBW om aan te geven wat
ze te bieden hebben en om te checken wat onze behoefte is." Over het lesprogramma op papier kan
niet iedereen oordelen. "lk heb geen idee hoe het programma op papier eruit ziet. lk duik nlet
inhoudelijk in de opleidingen, ik adviseer en doe het zoekwerk", aldus een referent, Anderen zeggen
dat het programma er prlma ultziet. "Het lesprogramma op papier dekt de lading", zegt een
gesprokene, Allen geven aan dat de prijsopgave duidelijk en correct is.

Uitvoerlng
Twee referenten geven dit onderdeel geen score, omdat zij hier geen terugkoppeling over krijgen van
de medewerker en hier dus niet over kunnen oordelen. Eén gelntervlewde ís noch tevreden noch
ontevreden en zegt hierover; "Op zich is de uitvoerÍng goed, hoewel het voor sommigen vermoeiend ís
om een hefe dag binnen te zitten. Wat wel gebeurt is dat er soms geschoven wordt met de planning,
en dat de cursussen niet plaatsvinden op de geplande data. Dat is minder handig voor de
medewerkers die alles daãrop afstemmen." Een aantal reactios van (zeer) tevreden respondenten: "lk
ga er vanuit dat de uitvoering conform afspraak is, maar echt weten doe ik het niet. lk hoor terugdat
èr een goede añrvisseling tussen theorie en pratctijk ïs. De opleiding sluit aan bij de werksituatie. Op
zich voldoet de cursus aãn wat wijwillen'en "Er is een goede añivisseling in didactische werkvormen.
Men kan eigen cases aandragen." Omdat het vaak om kortlopende cursussen gaat, wordt er niet tot
weînig tussentijds geëvalueerd.

Oplelders
Vijf referenten onthouden zich van score, omdat zij geen zicht hebben op de hainers die bij de
stândaard opleidingen worden ingezet, De overige vier ge'ínterviewden zijn tevreden tot zeer tevreden
over de trainers van ISBW. Hun oordeel baseren zij op terugkoppeling van de medewerkers of juist

het ontbreken van terugkoppeling, "lk hoor het afleen als de trainers tegenvallen, wat bijna niet
gebeurt", aldus een resþondent. Eén gelnterviewde kent enkele trainers, die echter vooral het
maatwerktraJect doen, þersoonlijk. Hij zegt hierover: "De paar trainers die ik ken doen het goed, Ze

zijn praktisch, en dit sluit goed aan bij de praktijk. lk zou medewerkers naar de
middenkaderopleidÍngen éturen. lk weet niet of ik ze naar een opleid¡ng van het hogere kader zou

sturen, omdat lk daar de docenten niet van ken."

Trainingsmaterlaal
De meeste referenten hebben geen zicht op het lesmateriaal en kennen om die reden geen score toe'
De twee geÏnterviewden die tevreden zijn over het gebruikte lesmateriaalzegge! hie.rover: "Er wordt
gebruik gêmaakt van de website, waar deelnemers op kunnen inloggen. Je moet wel goed zoeken, er
ðtaat zoveel op, veel tabs en submenu's worden gebruikt, wat het minder overzichteliJk maakt. De

boeken die ook worden gebrulkt sluíten aan bíj wat er behandeld wordt" en "Het gebruikte materiaal is
prima. Echter, we ktJken naar de cursíst afs hij terugkomt van training. Of de doelen die we hebben

Ûesteld zijn gehaald. We kijken niet naar het materiaal. Werkvormen zijn belangrijker."

Accommodatie
Drle geTnterviewden kriJgen terugkoppeling over de locatie waar de trainingen plaatsvinden. "Naar wat
wij eÑan terughoren zi¡n Oe deelnemers tevreden over de accommodatie. We horen er in ieder geval
gden klachten ove/' en "De locatie is prima, is wat wlj terughoren", aldus enkele tevreden
respondenten. De overige zes referenten hebben geen zicht op de accommodatie en geven geen
score.

I
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Natraject
De trainingen worden afgerond met een certificaat of een diptoma, Dít gebeurt op basis van presentie,
en in enkele gevallen op basis van een examen of het maken van een case. Een eindevaluatie door
ISBW met de deelnemers vindt plaats voor zover men dit kan aangeven. ln een aantal gevallen vindt
er een interne evaluatie met de deelnemers plaats. Een evaluatie met de referenten vindt meestal niet
plaats. Omdat het om dagcursussen gaat, vinden de meesten dit ook niet nodig. Twee van de drie
referenten die dit onderdeel een neutrale score geven, wensen dit wel: "Er vindt geen evaluatie plaats
met míj als opdrachtgever. lk zou best willen dat ISBW aan mij terugkoppelt hoe de cursus is verlopen
voor die medewerker in de optiek van de trainer. Ook zou ik willen dat ik een melding krijg als iemánd
de training goed heeft afgerond, Men is zelf verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat
bijvoorbeeld, maar dat wordt niet altijd gedaan" en "Er vindt geen eindevaluatie rnet mij plaats, dit mis
ik ook niet. Maar nu we het erover hebben zou het misschien toch wel prettig zijn om feedback te
krijgen over hoe de medewerker in de opleiding heeft gezeten." De derde respondent die een neutrale
score geeft vindt dat er niet ocht van een natraject gesproken kan worden. Eén geinterviewde
onthoudt zich van score, omdat er geen natraject plaatsvindt. Een tevreden referent zegt "Er vindt
intern een eindevaluatle plaats, maar ook ISBW evalueert met de deelnemers. Ze betrekken de direct
leidínggevenden hierbij. Ook zijn er regelmatige overleggen waarin met ISBW geëvalueerd wordt.'
Opleidlngsdoelen worden (deels) bereikt, geeft een aantal respondenten aan. "Het gaat om Middle
Management cursussen, zodat men een bredere basis krijgt op het vlak van leidinggeven. Dat lukf'en
"Een voorbeeld is dat iemand een trainíng PersoonliJke Effectiviteit heeft gedaan, en ik zle dat dat nu
een stuk beter gaat', zeggen enkele referenten.

Organisatle en Admlnistratle
Eén referent geeft aan noch tevreden noch ontevreden te zijn over dit onderdeel en zegt dat hij dit
'niet bijzonder' vindt. De rest van de gelnterviewden ls tevreden tot zeer tevreden over de organisatie
en administratie van ISBW. Enkele reacties:'Ze reageren adequaat op mails, ik heb geen klagen",
"De contacten die ik heb, lopen goed. En als er een fout wordt gemaakt, of er is een misverstand, dan
wordt dat goed opgelost", "Ze zijn flexibel. Een keer belde ik na 17.00 uur, toen werd er nog
opgenomen, ze waren er nog. Dit vond ik erg prettig" en ?ls ik ze bel, dan krijg ik iemand aan de lijn
en word ik goed geholpen. De boeken ontvang ik vrij snel." Een respondent plaatst tenslotte nog een
opmerking: "Afgelopen keer is er een opleiding niet doorgegaan, en ik heb daar geen terugkoppeting
over gehad. Ook de medewerker heeft geen schriftelijke reactie gehad. Hij heeft zelfs dríe keer
moeten bellen, Dat vind ik slordig."

Relatiebeheer
Twee respondenten geven dit onderdeel geen score, omdat zrj hier geen oordeel over kunnen geven,
Het aantal contactmomenten verschilt per referent. Sommigen hebben geen enkel contact, en hebben
hier ook geen behoefte aan. Een aantal geeft aan (regelmatig) contact te hebben, waar zlltevreden
over zijn. "lk ben tevreden met ons contact. Ze overspoelen mij gelukkig niet met allerlei mails en
dergeltjke", "lemand van ISBW nam contact op toen hÍj vernam dat mrin voorganger gíng vertrekken
en ik zijn plaats innam. Dat vind ik goed gedaan. Mocht er wat zijn, neem ik contact op, Dat hebben
we zo afgesproken, Het lijkt me prettig om een$ ín het jaar met elkaar te spreken, Niet op reguliere
basis, dat is niet zinnig", ''Er is regelmatig overleg tussen ISBW en het rechtstreekse aanspreekpunt
binnen onze organisatie. Als het over onze locatie gaat, dan spreek ik ook met ISBW. lk ben
tevreden", zijn enkele reacties. De referent die een neutrale score geeft zegt dat er geen contact is
met ISBW, omdat er weinig medewerkers op cursus gaan, maar zou af en toe contact wel prettig
vinden in verband met de rnedewerker dle een langer traJect volgt.

I

@ Cedeo 201 1 ISBW Opleiding & Training



Klanttevredenheidsonderzoek 10

PrfJs.laltra liteÍtverhou dÍng
De referenten spreken zich neutraal tot tevreden uit over de pr'rjs/kwaliteitverhouding. De dríe
geinterviewden die noch tevreden noch ontevreden zijn vinden de opleidingen (te) duur, Twee zeggen
ook nog: "Over het algemeen zijn ze wat duurder dan een andere aanbieder waar wij ook gebruik van
maken, terwijl de kwaliteit sterk vergelijkbaar is' en "Het hangt af van de module of de
priJs/kwalfteitverhoudlng goed is." Andere react[es van tevreden referenten: "De verhouding is
voldoende, anders namen we geen contact op met ISBW", "7e zijn in lijn met wat andere aanbieders
vragenn, "lk vind ze goed concurrerend. lk kiik natuurlijk ook naar andere aanbieders, maar het is voor
mlj een snelle stap om voor ISBW te kiezen, want die heeft zich în het verleden al bewezen" en "lk
vind hun prijs op het nivoau van de markt, ze zijn vergelijkbaar met andere aanbieders. Over de
kwaliteit kan ik geen oordeel geven, omdat ik geen terugkoppeling krijg."

Tevredenheld opleiding / samenwerking totaal
Eén referent onthoudt zích van een score, omdat hij geen oordeel over dit item kan geven. De andere
gelnterviewden zijn tevreden tot zeer tevreden over de totale samenwerking. Als sterke kanten van
ISBW noemen referenten het brede aanbod van opleidíngen, het complete pakket, de goede
bereikbaarheid en de flexibiliteit. ISBW scoort ook op de volgende punten: "Het verzorgen van
trainingen op verschillende locatles'', "De uiteenzetting van hetgeen er gedaan gaat worden, dus de
moduleopbouw. De informatie over de opleiding is goed opgezet", "De digitale ondersteuning" en "Het
is prettig dat er één aanspreekpunt is, één loket, zowel biJ de acquisitie als biJ de backoffice." Er zfn
ook verbeterpunten: "De opleidingen vinden niet altijd plaats op geplande data. Dat is minder handig
voor medewerkers die daar alles op afstemmen. Het verbeterpunt is dus dat ze zich houden aan de
vooraf aangegeven planning", "Er moeten verschuivingskosten betaald worden als een medewerker
met data moet schuiven. Wat prettig zou ziin is om contact op te nemen en vragen wat er aan de hand
is als het om dezelfde medewerker gaat, misschien contactmomenten inpassen, en dan misschien
een oplossing vindan", "De afsluiting van de opleiding met een werkstuk gebeurt via een andere
beoordelaar dan de traÍner. Graag zouden we willen dat we contact met deze beoordelaar kunnen
opnemen, om te weten te komen wat zijn verwachtingen zijn ten aanzien van het werkstuk. Je weet
niet wat de beoordelaar goed of slecht vindt. Er zijn wel standaard voorwaarden, maar de beoordelaar
verwacht misschien fets anders", "Opleidíngskundig kun je altijd verder, Meer blended learning
misschien of elearning," Alle rêferenten geven aan dat ze ISBW aan zouden bevelen aan anderen.
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Bezoekverslag

Dit bezo is door Cedeo, Het vormt eên samenvatting van het gesprek dat adviseur
iding & Training op 28-03-201 1.voerde met ISBW Ople

Algemeen
ISBW Opleiding & Training verzorgt al 80 jaar een breed aanbod aan opleidingen en trainingen,
gericht op de professionalisering van medewerkers in de kernfuncties van organisaties. Het aanbod,
van MBO, HBO en Post HBO niveau, omvat een breed scala aan vakgebieden, zoals marketing,
communicatie, sales, management, bedrijfskunde, P&O en psychologie, project management,
financiële administratie, logistiek en zorg & welzijn. De opleidingen en trainíngen, die zowel in opan
aanbod als in company worden aangeboden, worden gekenmerkt door een sterke focus op de
ontwikkeling van kennis en vaardigheden: de behandeling van de theorie wordl nadrukkelijk
gekoppeld aan de praktijk. De sterke praktijkgerichtheid, díe onder meer gewaarborgd wordt middels
het brede netwerk aan docenten uit de bedrijfspraktíjk, vormt dan ook een onderscheidend kenmerk
van ISBW. Bedrijven en individuen die met ISBW ln contact treden ervaren de voordelen die een groot
opleidingsinstituut kan bieden: de ruime keus aan opleidingsmogelljkheden en vervolgtrajecten biedt,
ín combinatie met een groot aantal opleidingslocaties verspreid over heel Nederland, brede
ontwikkelingsmogelijkheden voor de deelnemers.

Kwaliteit
ISBW is een 'high performance instituut' gekenmerkt door een sterke sturing op kwaliteit, waarin dan
ook nadrukkelijk gelhvesteerd wordt. De visie op leren van ISBW gaat uit van de Personal
Performance Methode (PPM): de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers staat
centraaltijdens de opleidingen. Om hieraan optimaal invulfing te geven werken de cursisten tijdens de
trajecten aan actuele businesscases vanuit hun persoonlijke werksituatie. ISBW beschikt voor de
uitvoering van de opleidingen over een breed netwerk van freelance docenten. Deze docenten,
mensen uít de praktijk van het vak die over brede praktijkkennís en -ervaring beschikken en daardoor
uitstekend de vertaalslag naar de praktíjk kunnen maken, vormen een van de USP's van ISBW. De
professionalisering van de docenten, ingevuld vanuit de afdeling docentenmanagement, vormt een
vast onderdeelvan de continue kwaliteitszorg. Dat wordt bijvoorbeeld geTllustreerd door de
assessments voor nieuwe docenten, de intensieve inwerkperiode, de frequente lesbezoeken,
coaching en intervisie, en regelmatige professionaliseringsbijeenkomsten. Met het oog op de borging
van de kwaliteit voert ISBW interne audils en management reviews uit; ook is het ínstituut ISO-
gecertificeerd. Een onafhankelijk College van Toezicht toetst de ISBW-oxamens; het instituut heeft per
vakgebied experts aan zich gebonden die inhoudelijke input leveren. lntensieve contacten met het
bedrijfsfeven tenslotte borgen de optimale aansluiting van de opleidingen bij de dagefijkse
werksítuatie. ledere training wordt zorgvuldig geëvatueerd: als kpi voor de performance van de
docenten is een (minimale) score van I (op een schaal van 10) in de deelnemersevaluaties
geformuleerd.

Continuiteit
Op signalen vanuit de markt, ínformatie over nieuwe ontwikkelingen, onder meer vanuit de overheid,
en feedback van deelnemers en docenten speelt ISBW alert in met nieuwe producten. Voorbeeld
hiervan is het MBO College, met inmiddels 19 geaccrediteerde MBO-opleidingen, en ISBW
Hogeschool, met onder andere de NVAO-geaccrediteerde Bachelors Bedrijfskunde en Toegepaste
Psychologie. Ook EVC-trajecten onder meer voor pedagogisch werkers in de kinderopvang en daarbfi
aansluitende erkende MBO-opleidingen, illustreren de alert wijze waarop het instituut inspeelt op de
actualiteit. ISBW maakt zoals vermeld deel uit van de Schouten & Nelissen Groep, waaryan naast
Schouten & Nelissen onder meer ook ISES onderdeel vormt. Door de samenwerking kan 'full service'
worden geboden, waarbij het uitgangspunt is om per merk maatwerk te leveren. Op grond van de
tijdens het bezoek verschafte informatie, de sterke focus op kwaliteit - ISBW wil niet de grootste zijn,
maar wel de þeste - alsmede de geconstateerde tevredenheid onder opdrachtgevers, acht Cedeo de
continulteit van ISBW Opleiding & Training voor de komende periode dan ook voldoende geborgd.
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Bedrljfsgerlchthsld
Het didactisch concept van ISBW, met het schrijven van een businesscase in 6 stappen, waarborgt de
praktiJkgerichtheid van de opleidingen en daarmee het leereffect ervan. Vanuit het streven zich te
onderscheÍden¡ om een 'Ínlevende'opleider te zijn, heeft ISBW een specíaal loket, voor extra
ondersteuning van de cursisten bij de uitwerking van de businesscase, waar ziJ terecht kunnen voor
extra toelichting en feedback. Ook hiermee illustreert ISBW haar kwaliteitsstreven en flexibiliteit, die

daarnaast onder meer ook blijkt uit de verschillende tijdstippen waarop trainingen aangeboden
worden, overdag, 's avonds of op zaterdag, of de duur ervan. Ook met de afsluitende schriftelijke
examinering vañ opleidingen, als formeel herkenbare toetsing, speelt ISWB alert en flexibel in op

vragen vanuit de markt, dbor ln aansluitlng op de toetsing aan de hand van prakt'tJkopdrachten ook

een formeef examen op te nemen in de trainingen.

@ Cedeo 201 1 ISBW Opleidlng & Training
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Conclusie van de Stichting Gedeo Bedrijfsopleidingen

Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut
toegestaan voor de periode van twee jaar hot predikaat'Cedeo-erkend' te voeren.

Daarnaast heeft het instituut recht op:
r De mogeliJkheid om gebruik te maken van de vermeldlng 'Gedeo-erkend'voor PR-activiteiten
. Opname ln de Nederlandse Opleidlngen Databank waaruit de volgende publlcaties verschijnen:

- Opleldingenmonitor Compact
- Opleidingenmonltor Professioneel
- Opleidingenmonitor Corporate
Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de
organisatie geschikte opleidingen;

o Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk
. Opname op de website van Cedeo: www.cedeo.eu

13
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1 TNLETDTNG

1.1

L.2

1.3

L.4

Aanleiding
Flexibeleopleidingenenmaatwerktrajectendiestudenteninstaatstelleneenoplei-
ding vlot te doorlopen ;ìj;;; groot ioed. Korte of intensieve opleidingen mogen er

echter niet toe leiden daî conce-ssies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of stu-

deerbaarheid' zij o¡enãi tã voldoen aan de wet op het hoger onderwijs en weten-

schappelijk onaerzoet<-iwùwj. ervaringen.in het toezicht, publiek toegankelijke in-

formatie van instelling"n-"n á*turne silnalen leidden afgelopen jaren tot de vraag of

ten aanzien van t<orte ái intensieve opleidingstrajecten in alle gevallen aan de nood-

zakelijke randvoorwaai¿en wor¿t voldaan. oit *åt de aanleiding voor een landelijk

onderzoek van de inspeltie. Nadere informatie over het onderzoek is opgenomen in

bijlage II van deze rapportage'

3:t"::t"i:å"-:i?:3g rui¿t: hoe waarborsen insteilinsen dat een (ver)korr, versnetd

of geïntensiv""r¿ opl"ìàìngstiaject niet ien t<oste gaãt van de te realiseren eindkwa-

tifiãat¡es of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Voor het onderzoek *u, ¿ã bacheloropleiding Personeelsmanagement geselecteerd'

In het Croho ,tuun u"n ¿uái¡j¿- un een dualã variant geregistreerd' De opleiding

wordttotdusveratleen¡neendeeltijdvariantverzorgd_'Tijdenshetonderzoekvond
tweemaaleenbezoekplaatsaanlsBW,teZaltbommel:op5junienop2laugustus
2oL2.Erwerdgesprot<enmetdeverantwoordelijkenvoordeopleidingenmetver-
tegenwoordi n"r, uun'iã' ;il;;missie. Daarnaast is door enkele medewerkers

een demonstrat¡e geg;Ã uun de digitale registratiesystemen en de digitale

leeromgeving. veroei zijn van door oe inspeciie geselecteerde studenten de dossiers

ingezien.

RaPPortage
Nahetbezoekiseenconceptrapportageopgestelddieaandeinstellingisvoorge-
legd ter correctie """ìáìr"-ruru 

àn¡uistnedenl. vervolgens is de reactie van de instel-

lins in de rapportase'vã'*"irtt' De instellins 
': 

ttli:tt-"-l:jl¡^1::"-1t""td over de wij-

ze waarop dat is geueurd. Daar waar de reãctie niettot aanpassingen leidde is dat

toegelicht. Het aangelaste rapport is.vervolgens in tweede tll:upt voorgelegd voor

een taatste controleiïf"ii"fijtl onjuisthedei. Op basis van dit tweede concept

heeft een gesprek prãußgåuon¿en met de instelling. Daarna is de rapportage vast-

gesteld en heeft de insteä¡ng bericht ontvangen uun d" wijze waarop de tweede re-

actie is verwerkt'

347a727 (ver)korte opleid¡ngen in het hoger onderuijs' rapportage IsBw
Pag¡na 3 van 30



2

2.1

BEVINDTNGEN

Algemeen
Het Instituut voor sociale en Bedrijfswetenschappen (ISBW) is opgericht in 1931. De
Hogeschool ISBW is een dochterinstelling van ISBW. ISBW is in 2003 gefuseerd met
SNR Services B'V. (Schouten en Nelissen Groep). De instelling biedt praktijkgerichte
opleidingen en trainingen op mbo-, hbo- en post-hbo-niveau ãan voor mensen die
zich beroepsmatig willen ontwikkelen.

Hogeschool ISBW is in Lg97 gestart met het aanbieden van hbo-onderwijs in de
vorm van korte hbo-opleidingen. Door een wetswijziging konden deze opleidingen
vanaf 2002 niet meer worden aangeboden. ISBW heeft de opleidingen vervolgens
uitgebouwd tot drie hbo-bacheloropleidingen: Personeelsmanagement, Bedrijfskun-
de en Toegepaste psychologie. Deze bacheloropleidingen staan elk in het croho ge-
registreerd met een deeltijdse en een duale variant. Sinds 2011 biedt ISBW ook de
Associate degree operationeel manager aan, in samenwerking met een andere in-
stelling.

De bachelor Bedrijfskunde is de grootste opleiding van Hogeschool ISBW, gevolgd
door de bachelor Personeelsmanagement. De bacheloropleiding Toegepaste psycho-
logie is in 2011 voor het eerst geaccrediteerd. ISBW werkt uitsluitend met freelance
docenten die over de nodige ervaring beschikken in de beroepspraktijk.

De basisvariant van de bacheloropleiding Personeelsmanagement heeft een studie-
duur van drie jaar en vier maanden. Het programma bevat een werkervaringscom-
ponent van 60 EC. Daarnaast biedt ISBW een Leergang Personeelsmanagement aan.
Deze omvat zes modules die ook in het bachelorprogramma zijn opgenomen. voor
deelname aan deze leergang gelden geen ingangseisen. Als studenten met goed ge-
volg de leergang hebben doorlopen bestaat de mogelijkheid de bacheloroplãiding in
twee jaar en vier maanden te doorlopen. Het grootste deel van de studenten in de
opleiding volgen deze verkorte variant van de bacheloropleiding. In de onderwijs- en
examenregeling wordt deze route beschreven als 'tweede verkorte route, (pag. 13).
voor beide varianten gelden dezelfde ingangseisen. Deze worden getoetst in een
individuele intake. Naast de wettelijke eisen dienen studenten te beschikken over
minimaal twee jaar relevante werkervaring en ook bij aanvang van en gedurende de
opleiding te beschikken over een relevante baan.

studenten volgen één avond per week colleges in hun eigen regio. Gedurende het
eerste tr¡mester nemen studenten daarnaast op zaterdag deel aan groepsbijeen-
komsten (projectonderwijs). Na het eerste trimester verandert dit in een tweeweke-
lijkse bijeenkomst van een dag afgewisseld met bijeenkomsten van een halve dag in
de tussenliggende weken. De opleiding kent als tentamineringsvorm voornamelijk
beoordeling van schriftelijke werkstukken: adviesrapporten en businesscases.

De bacheloropleiding Personeelsmanagement heeft in 200g met goed gevolg de
toets nieuwe opleiding doorlopen. Het accreditatierapport is kritisch wat betreft de
positionering en naamgeving van de opleiding en de bewaking van het niveau van
de opleiding daar waar een deel van het bachelorprogru.maiurnenvalt met de
Leergang Personeelsmanagement: 'Dat de eerste twee jaar van de Bacheloropleiding
samenvallen met de Leergang personeelsmanagement was voor het panel een bij_
zonder aandachtspunt, dat tijdens het locatiebezoek met de instelling uitvoerig be-
sproken werd. vermits het niveau van de Leergang meteen ook bepalend is voor de
basisopleiding van de Bacheloropleiding, raadt het panel de instelling aan om dit

347A727 (Ver)kofte ople¡d¡ngen ¡n het hoger onderu¡js, rapportage ISBW Pagina 4 van 30
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punt aandacht¡g te bt¡iven bewaken' Het oude basisprogramma Personeelsmanage-

ment is ge-up-gradeaíot n"t niveau van de Bacheloropleiding. Het niveau van de

instroom van studente-Ã-moet hiermee getijk opgaan. Daar nee! le opleiding nog

geen ervar¡ng mee, o*dut thans alles nog in oit*it t 
"ting 

is' ook de huidige (eer'

stejaars)studentenhebbenwellichteenbijschotingnodigomhetvereisteniveau
aan te kunnen. Het concept is goed' maar de p'uiti¡* moet ook in overeenstemming

zfln.'(NVAO foets n¡euwË opleíding, Paneladvies juli 2008' pag' 24)'

Aspecten beoordelingskader
onderstaand worden Jã uevin¿ingen beschreven ten aanzien van de relevante af-

zán¿erli:f<e onderdelen van het beoordelingskader'

Wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:

a

a

a

a

a

I (ja) als aan het criterium voldaan is;

; iäáertl als aan het criterium ten dele voldaan is;

Ñ in"e) ãls aan het criterium niet voldaan is;

? als het criterium oi: à"Oi"f aan informatie niet kon worden beoordeeld;

NVT (niet van toepassinõf uft het betreffende punt niet aan de orde is'

& INTAKEI
1.1

7.13 en 7'15 WHWten

eldeohet s, pnderwijdeover ¡nstell¡ng,informatieoedeverstrekt sHet nstel lingsbestuurInformatie. ed studen-aanstaanenstudentenaansvoorwaardenden toelatingekhedende ommogelijnstronrmedingsvo

Alsdeonderw¡js-enexamenregelingonvolledigis,betrektdeinspectiegewoonlijkookdeinfor-
matieindestudiegids¡nr.,.u,.o"ooøeling.In¿estu¿ieg¡¿sisoverdeinhoudentoetsingvanhet
programma en de eindkwaiiicaties wel informatie opg"Ãon.ìun' Deze is echter ook niet toerei-

kend. De studiegids "un 
à" lpi"iAing vermeldt op puiinu 2 expliciet dat aan deze gids geen

rechten kunnen worden 
""tr"ã"¿. 

cÉtet op o"r" oåpåt¡ng kan niet anders.worden geconcludeerd

dandatdewettelijkvoorgeschrevendocumentatienietvolledigis,Deinstellinggeeftinhaar
schriftelijke reactie op trei eerste conceptrapport aan dat de inspect¡e niet de studiegids maar

het opleidingskompas ,"'r"rn*r.r-s n1ut aà on¿u*ijs- en examenregeling dient te beoordelen'

op grond van de onderwij* un 
"*u."nregeling 

artilål r¡ zouden de studiegids en het oplei-

dingskompas echter hetáfde document zijn. Bovendien wordt ook in het opleidingskompas

vermeld dat er geen |.u.niun u.n kunnen worden ontleend (pas. 5), ISBW heeft aangegeven

åãr" ,inn"n uit betreffende documenten te verwijderen'

Recente aanpassing(en) van het programma . . 
ld, De belangrijkste

nãipt"gtutrnu uoorl" opt"ioing Personeelsmanagement is recent gewllzrç

aanpassing is wellicht oui-.tuJu.t"n tot en met heicollegejaar 2010/11 in totaal 60 EC kregen

toegekend op basis """ 
i;;ü;;gseisen die in de intakeïórden getoetst aan het begin van de

opleiding. Feitelijk betrett heieeÃ vrijstelling uoor het onderdeel ãat in het programma de werk-

ervar¡ngscompon"nt *oràt gånou.¿. sinds het studiejaar 2}tt/12 is deze werkervaringscom-

ponent gesplitst in drie maai 20 EC, Op drie momenten ¿i"nt te worden gecheckt of de werkplek

van de student nog steeall* ¿e eisen voldoet. ISBW geeft aan dat deze werkervaringscompo-

nent in het n¡euwe progtutÃu de Leertijn werkervaring wordt genoemd'

¡ngmentat¡e opleiddocueschrevenvoor9kWettelii voor-WHWded einformatiedevandeeleenbevat beperktexamenregelingenonderwDe ijs- einde kwalificaties,n et n dopenreleu gaatinformatievooralbevat procedDe regeling detsschrijft. Ookdaartussende relatiesoftoetsvormendeentoetside ngohetn nderwijs,VAinhoudde criteriaeen drm ingnVA ed ktijkvod rol beroePsPravantên aanzienntoereikendormat¡einfo student.devannwerkkrie shu iddevanen rgrvafl ngwerkenVA eerdererdbeoo elde ngvoor

eerstedeEC inen70 6669kts evelijrespectistuddeover iejarenntenan studiePuD verdeling ndrieden jareeersteIn kel VAnereafstudaandenmvier (hetdeln laatste35en ECned comjaren dezeOmdatring)werkervanent (leerl ijnrkervari ngscompowedevoorEC20is opgenomen edtnte realiserenEC46en50dus saldoer 49,estud nt pd deentworden vrijgesteld stu-ponenten doorniet doorlopenkdin no9ewordt praktijmaD n¡t ¡euwe programrenne studd iejaeerste c.madeoun het120t starttenn nof adieentenkOo studd nten,

1. Algemeen

347a727(vef)kolteople¡dingen¡nhethogeronderuijs,rapportagelsBW
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Tijdens het bezoek op 21 augustus ontving de inspectie hetProgramma 2012, Dit document

nhebbe 60de inEC een keer voorafen nd zo rdWEtoegeke gekregen, het bezoek 2Ttijdens op
ustus itD niettsug toegelicht. dconform onderwe en exa 2 10 72ijs- menregelin uI

voegt aatoe den onwijzigingen examenen elderwijs- dezoals dezereg ng nspecti Deontving
betreftgrootste de nceco vanntratie dewlzrg ing inn dhet eerdprojecte aar en teuwstudiej opn

andereeen verdeli nVA studdeng nten n werkervaderepu scom nent eerlfln9 po rkervariweun ns)
Dedeover a ren werkerva nentenflngscom n verwerktu npo zrJn eerstehet tweedeen aar tnen

ed aatste vte maand De heeft d nsinspectie het bezoektij het datfeit d verde-eçlewezen op
van stude d d studntenu c oveielast de onevenwlren ¡s.

2. Toelating
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding
en plaatsing
duidelijk?

D

b. 2 jaar werkervaring op hbo-niveau in een relevante functie;
c. werkzaam in een voor de opleiding relevante functie op hbo-niveau, bij aanvang van
en gedurende de looptijd van de opleiding.,

In het document'Proces Intake Bachelors'is de procedure voor de intake beschreven.
Dit is een intern document en niet bedoeld als informatie voor de (aankomende) studen-
ten. De informatie naar studenten toe is wat dat betreft ontoereikend,

De onderwijs- en examenregelin
a. Havo- of mbo-4 diploma en;

g vermeldt in artikel 3 volgende ingangseisen

etH ocud bment eeevat an ntala waa dron eener idlebijlagen voorraad het intakegesprek,
nee terntakeformul en enn raeenwerkpleksca 12pportageformat, werdOp augustus

dat ¡td mom nttoegelicht op nietnog wordt dezemet(structu reel) gewerkt formats
dmaar dat vanafit welheden bedoelde ts hetuit documentng bt atd studeen entjkt

stude ied eentijdens bassende maan hebbenoet mp et omeen van m inimaal UUT24vang
Dweek. itper staat inniet wettede k voo dreven ocurij rgesch mentatie Verd wordt be-

schreven atd n intakede wordt kaof ndgetoetst ddaten come nVA depetent¡es opleidi ng
nbeheerse nrveau 1 dHoe itop beoordeeld tswordt echter und idel atomd nuk, cogeen

crete criteria z Wat nbeoordelings) un uitgewerkt. tvea 1u nhoudt daa oordoor kbr¡jft
n ud id k dat¡s duidelnietu Gevolg ts o we ke enrondijk p ed EC60 werkervaris ngs-
mco wordtponenten d ofen waaentoegeken d e bijbehorende es hetn e-mpetenti I

VAheel n de e kwalnd catiesifi van de nopleid o Daardoormen.ing zij op9en homvat et pro-
mam 240gra maar 801 EC voorgeen EC, de E60 ¡sc het uniet ewerkt.pro9ramma itg

deuit vook eschreven docu m tsntatie ezed s ituatie afniet leiden.te3. Beroeps-
praktijk-
vorming

Is duidelijk wel-
ke eisen wor-
den gesteld,
welke functie
de werkkring
vervult in de
opleiding en
hoe dat beoor-
deeld wordt?

N
werkervaringscomponenten in het programma en 3s EC voor de afstudeerfase, Het pro-
gramma bevat daarnaast 54 EC aan theoretische programmaonderdelen (negen colle-
gemodules x 6 EC) waarin de theorie direct moet worden toegepast in de praktijk door
uitvoering van een businesscase. In totaal speelt dus in 149 EC van het totale program-
ma de beroepspraktijk een rol.

De recente aanpassing van het programma waarbij de werkervaringscomponent ¡s ver-
vangen door een leerlijn werkervaring en is opgesplitst in 3 x 20 EC is op zich positief.
De instelling komt ermee tegemoet aan huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. An-
derzijds is het nog geen praktijk geworden en roept het vragen op (zie hiervoor),

Tijdens de intake wordt vastgesteld of de opgedane werkervaring en de huidige werk-
kring van de kandidaat toereikend zijn om de opleiding met goed gevolg te kunnen door-
lopen. Een kand¡daat dient daartoe een cv, een functleomschrijving en èen werkgevers-
verklaring aan te leveren. Onduidelijk is echter op basis van welke criteria wordt vastge-
steld of de werkervaring van twee jaar en de huidige werkplek toereikend zijn. Daardoor
is onduidelijk op basis waarvan de student nu precies 60 EC krijgt toegekend (zie hier-
voor), en is eveneens onduidelijk waar de werkplek aan dient te voldoen om haar functie

De omvang van de beroepsp raktijkvorming in de opleid ing is 95 EC: 60 EC voor de

te kunnen vervullenin het eheel van de o leidi
4. Studielast
Is de informatie
over oplei-
dingsduur en
studielast ade-
quaat?

D

over de studieduur van de verkorte route is ontoereikend (zie hierna onder 5. Vrijsteilin-
gen).

aar elk meer dan 60 EC, Ook na aftrek van de basiso beslaan de eerste drie

hiervoorZoals nbeschreve atbesta het vanma edbasisprogram itu ried r entng jaa
vler maanden biedten d instelli eenook tweedeng verkorte vanroute twee e vternJaa

aan.maanden De meeste studenten tweedde verkoe rtevolgen route De nformatie

347A727 (Ver)korte ople¡dingen ¡n het hoger ondemijs, rapportage ISBW Pagina 6 van 30



ISBW gaat uit van een studielast van ongeveer 2O uur per week' Op het (oude) formulier

dar voor de intake *ordt;;;;uikt-(het folrmulier persoonlijk doelstellend gesprek') staat

dat de opleiding ""n 
g"t:'dd;ùe sÈu¿ietast van 20 uur peiweek heelt' Dalrbij is sprake

van perioden met piekbelasting (bU aanvang van de opìeiding en bij het schrijven van de

scriptie) en van een p"noããr-"i"ån studiebelasting van sleãhts 10 à 12 uur per week'

Tijdens het bezoek op 21 augustus is aangegeven, dãt aan studenten nu altijd wordt

aangegeven Aut," g"¿ur;-,;i" ¿e g"f.r"f" ;tu¡ie u¡t moeten gaan van gemiddeld 20 uur

per week'
¡ktbeschWelmentat¡e.docuketnmen wettelijdeniet opgenoen zijnstudielastnormDe enkomtenderdeelvakod elastberekenistueentotomoveISBW

e-a n ongstudielastnormatieveeenresteertEC nog60ekendearinwerkerv s toegan devan ingrakter opleiddhet eeltijdkawatduidelijkonvots ldoendeDaarmeeEC50veer voortsnt voltijd-wettel puuitgangshet ijkedie60e EC jaard peradertbenHetkenmerkt ken-zichSBWvanstudentendatn deheeft aan9egevemanagementHeteidi ech-ngen. Ditp blijkrwerkervarie ngruimdookkaderdenbredereennemotivatiedoormerken
mentatie.ocuddeuit beschikbarenietter

reikend.

NietduidelijkisdewijzewaaropendevoorwaardenwaaronderdeelnemersdiedeLeer.
gang Persone"lr.unug"åî;'i-'i"i soø gevolg.hebben doorlopen' instromen in de oplei-

ding. De informatie ni"'ouã'ìn ¿u ãtuo¡"ã¡¿'' de onderwijs- en examenregeling en het

nieuwe programma dat Oeìnspectie tijdens het tweede bãzoek ontving is niet eenduidig

en onvoredig. stu¿entenãieã" i""rgáng hebben gevorgd kunnen - rya_nl:erzij 
aan de

wettelijke vooropleidingsÃãn "n 
de-overige ingaígseisãn voldoen - 36 EC vrijstelling

krijgen voor de uetrenenãe onJerdeten u.n d" g"u-..rediteerde opleiding, zo valt in de

documentatie te lezen toËä iort¡rz). Dat wordt getoetst bij aanvang van de bachelo-

ropleiding. Aangezien d"';ùi";";; steeds aanz¡einlijk meer dan 36 EC omvatten is niet

duidelijk waarom o" opr"ú'i-nä rl"ti¿ut ¿"r" 36 Ec v;ijstelling een jaar studieverkorting

menregeling is toe-in de onderwijs- en exauele vrijstellingenDe informatie over individD

lingen
Is de informatie
over vrijstel-
lings-
mogelijkheden
duidelijk?

5

wHW?

deentenazover 9aan)voor¡nternee (regelsdconformdenva bovenstaanude n9itvoeriIsL.2

N

van de werkervaringscomPonent'

ossiersstudentendtn deentatiedocumdevanp g rondd nspectiedeinformatieDe mpla-exed ngevuldebetreftDit bijvoorbeelniet.veelalerwastreffenteanaverwachtte keinta volgensdeVA nn rtaeen e srappoen WerkPlekscanIntakeformulierhetvanren Procesmentocudb hetijbn ¡jgevoegdzunalsbeidte bijlagedhet Rapportageformat keerenkeleeenwerdeth RapportageformatnformcoEen rapportageBachelorstakeIn ndenmaaenkeletsen WerkplekscankeformulierIntamentdHet ocuetroffen.wel aang dossieretaand hen evoegevuld toegingmaandenkeleensindsenontwikkeldedenels beleidswij-dezeossiersnterece dmeestde¡nheeftD inspectiemausald nagement'eth basiseenler goedzichformul ophetachtmaarwaãrnemen.nennkunietn nogzi basiss gen reken ofla pntbbeoordeli ngscritencretedewel con oçldathetntakede zijvoor lingvoomt vrijstekoaanmerkidaat tn ngndkaeenofrdwo vastgesteldenkannwaarva

betrek-metnde eiseaaoet nvoldnietntenstudaantaleendvast atsteltDe nspectie voorhetmtZo koode n9pleidt¡jdensnctifuarelev ntedeenwerkervaride ngtotking studentendatwerkzaam is;meerniet2s 0 6sinddieword toegelatenstudenteendat rkerva-weevanterelaarmhebben geenwerkervaringWE swaardietoegelatenworden relevanteeenn die stoegelatewordenentenne studdativean u¡steuhetnietof opn ng beoordelings-concreteaanvanals gebrekbl sevolgerVerd ¡jkthebben,eving t-werkomg kandeenatdvastgesteldheeftSBWndro waarvanniet op sdeuit dossierscriteria esteldvastg¡swelken wijzeetook open6 EC ing0voo rijstellkomttn nmerkingaatda r-sfoschrijvingvoeren. Functieomteuitbusinesscasess domd geschiktdat werkplek deechterati ontbreektnomen sregelmdossiersde opgtnn altijdztl vrijwelmulieren werk-deatbevnrs opgenomedossierstnwel edd ezewaaDaarringeversverklawerkg student.deanove betrekkingdenformatiedinhou elks ijkeauweln ijring hbo-niveaugeversverkla tnne nd)opbekleedt (begfunctieentd eendeat studenkelE word gesteld ardfor-standaeenhiervoorwordtVeelalof onderbouwdnietwordtd itmaar

1. Toelating
/intake

Leeft de ¡nstelling
de betreffende
voorschriften na?

34.1fl.127(ver)korleople¡dingen¡nhethogeronderuijs,rapportagelSBw
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mulerin ikt.
2. Beroeps-

prakt¡jk-
vorm¡ng

Wordt op adequate
wijze vastgesteld of
de werkkring /
werkervaring rele-
vant is?

N de informatie over de werkplek en de functie van
een student vooral op het intakegesprek met de studiebegeleider. Deze werkwijze is
ontoereikend (zie hiervoor).

De opleiding baseert zich wat betreft

3. Studielast
Is de werkelijke
studielast in over-
eenstemming met
de genormeerde
stud ielast?

N De studied uur van het basisprogramma van de bacheloropleiding Personeelsmanage-
ment is drie jaar en vier maanden met een programma van 240 EC. De opleiding wordt
in deeltijdvorm aangeboden aan studenten die een baan hebben. Dat roept in eerste
instantie de vraag op hoe studenten naast hun baan in zo'n korte t¡jd een volledige hbo-
bacheloropleiding kunnen realiseren, De wHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit
van een studielast van 240 EC van elk 28 studie-uren, verdeeld over vier jaren van 60
EC' Dit staat gelijk aan 1680 uren studie per jaar. De instelling beschikt n¡et over kwan-
titatieve evaluatiegegevens over de werkelijke studielast van studenten. Het thema 'stu-
deerbaarheid' is wel onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem, Daarentegen zljn er diver-
se aanwijzingen dat het programma niet de vereiste 240 aan werkelijke studiebelasting
beúat. Het gaat daarb¡j om het volgende.

7. Onvoldoende onderbouwde vrijstellingen
Zoals hiervoor werd toegelicht is onvoldoende duidelijk waarom studenten 60 EC toege-
kend krijgen voor de werkervaringscomponent, Voor de tweede verkorte route voor stu-
denten die de Leergang Personeelsmanagement hebben gevolgd is onduidelijk waarom
het totaal van 36 EC aan extra vrijstelling ten opzichte van studenten die het basispro-
gramma volgen een jaar studieverkorting oplevert,

2. Studielast per week
Op de website en in de overige communicatie aan studenten stelt ISBW dat de gemid-
delde studielast 20 uur per week bedraagt. Ruim gerekend, namelijk met drie jaar van
elk 48 weken studieweken plus het afstuderen (vier maanden) en uitgaande van een
studielast van 20 uur per week gedurende de gehele opleiding leidt dat tot een werkelij-
ke studielast van 114 EC (160 weken x 20 uur). Dat betekent dat de opleiding in een
gunstige berekening niet 240 EC omvat, maar 114 EC. Voor studenten die de tweede
verkorte route volgen is dat nog minder.

3. Studiebelast¡ng Personeelsmanagement
De inspectie ontving van de instelling het document Studiebelasting Personeelsmanage-
ment. Hierin wordt uiteengezet hoe de studielast voor de totale opleiding is berekend,
Voor de berekening van de studielast per onderdeel hanteert ISBW onder meer een Re-
kenwijzer' Tijdens het bezoek op 21 augustus is toegelicht dat de aard van een contact-
uur de totale studielast bepaalt. In eerste instantie wordt voor elk vak de contactt¡d
berekend. Daarbij wordt opgeteld de tijd die nodig is voor voorbereiding, uitvoering van
opdrachten etcetera. Afhankelijk van het soort onderwijs wordt het totaal van deze uit-
komst vervolgens vermenigvuldigd met een factor, Daarbij geldt bijvoorbeeld:

- de totale studiebelasting voor een vak met als onderwijsvorm 'werkcollege', is
vermenigvuldigd met een factor 2;

- de totale studiebelasting voor een vak met als onderwijsvorm projectonderwijs
is vermenigvuldigd met een factor 10;

De uitkomst van dit totaal telt op tot 240 EC. Daarin is de contacttijd en de zelfstudietijd
gemiddeld drie extra keer toegerekend. Ook constateert de inspectie dat soms dezelfde
literatuur bij meerdere programmaonderdelen is voorgeschreven, maar desondanks vol-
waardig mee wordt geteld in de studielastberekening. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pro-
grammaonderdelen kwantitatief en kwalitatief personeelsmanagement en arbeids- en
organ¡satiepsycholog ie.

Het bovenstaande is aan de orde geweest tijdens het tweede bezoek van de ¡nspectie
aan de opleiding. Ook is het nadien onderwerp geweest in een aanvullend gesprek met
het management. In d¡t gesprek is de opleiding in de gelegenheid gesteld de situatie met
behu van aanvullende documentatie te n. Ook het nieuwe overzicht van
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elu¡dded ijk-n¡et gewensteechtervervo gafontvinglgensdatast inspectiedestude ield Personeelsmanage-overzicht (studiebelastingereeerdhet¡ndatekenWel ¡s gebheid totaleedat dktsn melijaannedaarvaNa correctienzateonvolkomenhedenenkelement)
EC0 bed11 raagt,studielast ngeveer

jaarperstudiePuntengerealiseerdeaantalOverz¡cht4. 23atd deontvistus brijktng2 1van augubezoekhetnainsdedat pectiehetit overzichtU 65 ECeldd per jaar1 gemid2070/Ltotren 2008/09detn studiejdrieenafgestudeerd behaald studiepunten;de opleid ingdom tijdensaadwerkelijkHet aatIrealiseerden' eiddo ngdeeltijeen plmeerk bUdanaanzienlijDat tsietn meegerekenden zunlingvrijstel In-verwachtwordend zouingeendmeer voltijdoPleianzelfs bijtsHetwordt.verwacht d2201rildien tnstudente p(vierstudentendestu eerderecented afgmeestclusief welis-jaarpere studiePuntenaãntaeld gerealiseerdiddhet gemkomtafrondden)stud deenvoor eeltijdoPlei-forsssteedEC nogmetts 56 jaarpermaawaa iets uit,ager
bovenstaanddfeiten nderschDezed

commissie.

even eenn stratie Imstudentenadd eeners digitalevan)roefDe (steekP ver-wordenWA arop vrijstellingenzenVA wijdeaten nzienatot opmerkingenaanleid ing stu-deel aspectenvaned beoord ngBijinstellde ngvanbeleidhettotrelatielnleend inddat ngene vrijstelliden ordeaa geweestreedslsingkvormend¡elast beroepsPraktij d redenOmoproepenvragenwerkervari ngeerderelek dende werkPmetverband rinwaastudentenaa nbrievenDeieuwn meegewogenpdeze plaatsnietdwordt opat examen-detid vanneedoore-ondertekendmedwordend staanvermeled vrijstellingen

¡
lingen

Worden vrijstellin-
gen verleend over-
eenkomstig de
voorschriften?

4.

2. hetvan onderwijsed inhoudoverinformatierschaftve goedetijdigngsbestuurHet s- enInformatie. een onderwijvan opleidingenof groepelke opleidingvoorsteltnstel sbestuuringHet ts zoda-7 113 informaties)(7 De13).de (7over opleidinginformatieevolledend u Ivast met idelijken nexame regeling onderwijsvan hetndeen richtinginhouddeovervormenkanoed oordeeleenzichstudentdedatn ig 57kanedenenensexamd

2.t

Bij de beoordeling van de informatievoorziening in blok 1'1 is reeds aan de orde

geweest dat de wetteli¡f<e ¿ocumentat¡e n¡et voldoet' Om die reden wordt dat niet

enmdeze

tsreedh iervoorenn watmeeaonder1 lgkopjehetn lokbdZie toelichtinge de be-waadie nderdelenvannte aanzienkwalificatieseinddeovergezegd tnVC rwijstexame enreqelingenondDero rwijs-een peelt.rmkvo ngroepspraktij dnaaden ova pleidi n9ificatieskwaldevan eindeen Ivoor beschrijvin7artikel delnen legdvastgdvan ztJingopleidndkwalificaties'Ded leeromgevinitale sig htn etOokleero ng'ed mgevldigitalemodulesnVA opderijvimabesch ngprogram hetrelatien totnietechteru ewerkt,e ndtermen itsden¡di zijngskomPasOple
nVA edm opleiding.lucurricu

D1. Eindtermen
Is de informatie over de

eindtermen duidelijk?

IdemD2. Curriculum

duid

Is de informatie over de

inhoud van de opleiding

D

Verkorte var¡ant
Enerzijds kan het basisprogramma als geheel een.verkorte variant worden ge-

noemd (zie hiervoor), oniãttU¿t kent óok dit basisprogramma een verkorte vari-

ant. Ten aanz¡en uun ,o*ul Jã basisvariant als de verkorte variant - door de in-

stelling tweede verkorte tã"t" g"Ào"td - geldt dat er naast tekortkomingen in de

documentatie van ae opteioingiiuurr" onbeantwoorde vragen zijn over de ge-

normeerde en de werkelijke studielast' de beroepspraktijkvorming en de intake'

ook de samenhang *rrJi ¿ã-r"guti"ru un de verkorte variant is op onderdelen

ondu

duaalenDeeltijd demaar ln kt¡jkpradualeeen variant,vooreen Crohoreg istrat¡ewel swaatsEr ãttenterde opeideeft op nghDe nspectieniet aangebodendwordt eze nog) eitatierondaccredendede eerstvolgvariantstreerde b¡jelkedkt geregatemaaI
komen,tedientde ordeâanex icietp

3. Var¡anten
Zijn de oPleidingsvor-
men (vt, dt, du, Ad) en

-varianten (regulier,
intensief, verkort'
maatwerk, etc.) duide-

rijk?

347a727 (Ver)kgtte ople¡dingen ¡n het hoger onderwijs' rapportage ISBW
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InCompany
De website (tabblad Hogeschool) vermeldt:De bacheloropteiding kan deel uit ma-
ken van een Incompany-traject op maat.'De wettelijk voorgeschreven documen-
tatie bevat hierover geen informatie. Bij het bezoek aan de opleiding is gebleken
dat er tot dusver geen Incompany-trajecten zUn geweest, Mocht dit in de toe-
komst wel het geval zijn dan dienen de uitgangspunten, randvoorwaarden en
kwaliteitswaarborgen duidelijk te zijn beschreven in de wettelijk voorgeschreven
documentatie.

4. Studievoortgang
Is duidelijk hoe de stu-
dievoortgang wordt be-
waakt?

J De onderwijs- en examenregeling verschaft op d¡t punt duidelijke informatie

5. Propedeuse
Is sprake van een pro-
pedeutische fase van 60
EC?

De opleiding heeft geen propedeutische fase
tuigschriften uitgereikt. Zoals hiervoor werd

en er worden geen propedeusege-
toegelicht is er voor de eerste 60 EC

geen sprake van een programma, zodat ook de mogelijkheid voor het volgen van
een propedeuse n¡et aanwezig is. wel zijn er enkele selecterende en oriënterende
onderdelen in het programma, aldus het management, Aangegeven werd dat

ed VAselectie nvanwege studenten aand n de rtsta nVA devoorafg opleiding,
enoriëntatie tnselectie eersteeen ml relevander ts.nt

RIN3. ERING
3,1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft ng goede informatie over de inhoud van devoor elke opleidi

tentamens en de examens 13
1. Bevat de OER ade-
quate informatie over
tentaminering en exa-
minering?

N

onderwerp slechts algemene informatie. De studiegids bevat meer informatie over
de gehanteerde toetsvormen binnen de opleiding, maar eveneens niet over de in-

oDe en examennderwijs- el bevatreg ng informuate ati deover nadeqgeen houd(
van ententamens exam nsde) aond erdeel Deper programm bevatOER d¡tover

houd tentade mens en mensexa oramma Meernderdeel,van progper eke n-specifi
formatie over itd ond nneku n studenten tnnden d e

3.2 Benoeming en samenstetling examencommissle. Het instellingsbestuur stelt per
leidi

opleiding of groep op-
een examencommissie in T2

breiding plaatsgevonden met een docent die veel expertise heeft op het gebied van
toetsing en toetsbeleid. Daarnaast heeft de commissie een extern lid. Dit betekent

D BWIS eenkent centra le menexa m mtss e voor dde ne Debacheloropleid ingen.
m mtss heefte oeen nafhankel EIvoorz¡tter keUke is detnbacheloropleid com-ing

mtsste doo eenr ocedvertegenwoordigd nt. vanverzoek d commOp tsste Uheeft it-

voordat vanelk ed drie afzond enerlijke de nopleid ing houdelijke expertise groten-
eelsd berust b een mâaDat dekr naa kwetsbaar

kenTa Deexamencommissie. voertexamencommissie haar taken itUwettelijke 1(7 2)3.3

Is er een functioneren-
de examencommissie
en is deze conform de
WHW samengesteld?

Borgt de examencom-
missie de kwaliteit van
de examens en tenta-
mens en het eindni-
veau van afgestudeer-
den?

moment bestaat een apart beoordelingskader. In het gesprek op 5 juni is gebleken
dat de commissie zich verantwoordelijk acht voor de kwaliteit van de toetsing in het
algemeen en van de beoordelingskaders met bijbehorende normen in het bijzonder.
Aan deze verantwoordelijkheid geeft de commissie invulling door 2 à 3 keer per jaar
steekproefsgewijze controles van de afstudeerscripties uit te voeren, Aan het beoor-
delingskader voor de businesscases (die bij uitstek een maatstaf zijn voor de suc-
cesvolle integratie van leren en werken) heeft de examencommissie speciale aan-
dacht geschonken, De examencommissie voert verder regelmatig gesprekken met
de kerndocenten over de cijfers en de normering en organiseert professionalise-
ringsbijeenkomsten voor hen. Dit draagt mede bij aan de hoge docenttevredenheid
(namelijk een negen op een tienpuntsschaal)

De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is het bewaken van

Ten van dtijde devan Wetnvoerrng besturi heeft de tecomm¡ss eenng
sch lingsprogramm het nvagevo opgd gebied en beleid.toetstoetsing Bovenge-

dnoem uitb idre dvan come tsstemng eenmet ocentd die tsthuis lngoed toetsing
was ook vanonderdeel ed VA den vanrolversterking comde Voormissie. elk toets-

het n nd IVCAU van Dstudenten. nstateertco aainspectie ndachts u ennten rt-tekop
mtko het VAebied nopngen inta docus toelating ke, mentatie uurstudiedstudielast,

en rolde nVA de ddie rectwerkplek, houdenverband dmet e ddebreedte, iepgang
en n¡veauhet nVA de e ¡d den VAaarmee n estudeerden, de bezoe-
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Ook is gebleken dat de vrijstelling. van 60 EC die alle studenten onwangen niet op

verantrioorde wijze wordt verstrekt'

Al met al vervult de examencommissie de taken die zij op grond van artikel 7 '!2 en

7.12 b wHW heeft

samende hangendezemissie vraagstukken'examencomdedatnlsken gebleke rekendnwerkdomeihaartotonvoldoendeno9jarenafgeloPendaartussen,

3478727(Ver)korteopleidingeninhethogeronderw¡ls'rapportagelsBW
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geintensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren eindkwa-
lificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te onder-
zoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het uitslui-
ten van) risico's. Aan de gekozen aanpak is inherent dat aan onderwerpen die geen

vragen opriepen geen of minder aandacht is besteed. Onderstaand volgt eerst het
antwoord op de onderzoeksvraag. Daarna wordt dit toegelicht'

Antwoord op de onderzoeksvraag
De deeltijdopleiding Personeelmanagement voldoet op diverse punten niet aan de

WHW, waardoor onvoldoende gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in de
volle breedte en op het gewenste niveau worden gerealiseerd. Van een aanzienlijk
deel van de totale studielast van de opleiding kan niet worden vastgesteld dat er
een reële studie-inspanning van studenten dan wel verantwoorde vrijstellingen aan

ten grondslag liggen. Adequate informatie over de gerealiseerde studielast ont-
breekt. Er is sprake van een generieke vrijstelling van 60 EC, die onvoldoende zorg-
vuldig wordt verleend. Het werkend leren c.q. de rol van de werkplek binnen de op-
leiding is onvoldoende uitgewerK en gedocumenteerd. Meer in algemene zin geldt
dat de wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding ontoereikend is,

waardoor de rechtszekerheid van studenten onvoldoende is gegarandeerd. Tijdens
het onderzoek is gebleken dat de examencommissie belangrijke vraagstukken die
onderdeel vormen van of raken aan de bewaking van het eindniveau van studenten
afgelopen jaren nog onvoldoende tot haar werkdomein rekende. Dit betreft in het
bijzonder de onvolkomenheden die de inspectie constateed ten aanzien van de do-
cumentatie van de opleiding, de studielast, de vrijstellingen en de rol van de be-
roepspraktijkvorming.

Toelichting

1. Opleidingsduur, studielast en zwaalte programma
Alle studenten krijgen de werkervaringscomponent van 60 EC vrijgesteld. Aangezien
geen enkele student een volledig programma van 240 EC doorloopt beslaat de op-
leiding in materiële zin niet 2408C maar 180 EC. De beschikbare documentatie in

de door de inspectie beoordeelde dossiers biedt echter onvoldoende basis voor een
goed oordeel over de individuele werksituatie van de student en onvoldoende basis

voor een vrijstelling van 60 EC voor deze werkervaringscomponent.
Er zijn diverse indicaties dat tegenover een groot deel van de resterende 180 EC

geen reële studie-inspanningen van studenten staan. Combineren we de beschikbare
gegevens van de instelling dan telt de totale studielast van de opleiding op tot 110 à

114 EC in plaats van240 EC. De studielast is daarmee aanzienlijk geringer dan op
grond van artikel 7.4, eerste lid en artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW mag worden
verwacht. Daar komt bij dat de instelling niet beschikt over evaluatiegegevens over
de werkelijke studielast en zich ook op grond daarvan niet kan verantwoorden over
het tijdsbeslag dat uit de verschillende onderwijseenheden voor de student voort-
vloeit. Hiermee handelt zij niet in overeenstemming met artikel 7.L4 van de WHW.

347A727 (Vet)kor|e opleidingen ¡n het hoger onderu¡js, rapportage ISBW
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2. BeroePsPraktijkvorming
De omvang van de Oeroepsp'ãnijkvorming in de opleiding is 95 EC: 60 EC voor de

werkervaringr.ornpon"nien'(leerújn werkervaring) in het programma en 35 EC voor

deafstudeerfase.Hetp,og.u''u_bevatdaarnaast54ECaantheoretischepro-
ãiur.uonourdelen (nege-n collegemodules van zes EC) waarin de theorie direct

moet worden toegepast-in ae prãrti¡t door uitvoering van een businesscase' In to-

taal speelt dus in 149 EC van het totale programma de beroepspraktijk een rol' Re-

levanteeerderewerkervaringeneenrelevantehuidigewerkomgevingzijnvoorde
beoogdedoelgroeptoelatingseisen'eneenrelevantewerkomgevingspeeltookver-
der in de opleiding een belaigrijke rol. over de eisen die aan de aard en het niveau

van de werkzaamheoen wor¿ãn gesteld is geen adequate informatie beschikbaar' en

uit de studentendossiers bl¡jkt n¡ãt dat adequaat wordt getoetst of de werkplek van

de student tan voorz¡en in áe gewenste bijdrage aan ziin of haar opleiding' De in-

stelling voldoet hiermee niet aan artikel 7 '27 WHW '

3. Informatie en documentatie
De onderwijs- "n "*uÀ"nregeling 

biedt n¡et de informatie die de wHW in artikel

7.13 voorschrijft. De rechtsiekerheid van studenten en de studeerbaarheid van het

programmazijnbijgevolgonvoldoendegegarandeerd.Deinformatieis-ookinclu-
ii"fi" informãtie in de studiegids - ontoereikend ten aanzien van:

a. de inhoud uun o" ãpr"iaini 1WnW, art.7.!3, eerste lid en tweede lid, aanhef en

onder a);
b'deeindkwalificaties(idem,ondercinsamenhangmetartikelT.3,tweedelid);
c. de toetsing en de toòtsvormen (art' 7'13' tweede lid onder l);

d. de criteria uoor ¿" úãoordeling van eerdere werkervaring en van de huidige

werkkringvandestudent,enderolvandeberoepspraktijkvorming(idemonder
d en I en WHW art. 7'27)'

Deonderwijs-enexamenregelingbevateenbeperktdeelvandeinformatiediede
WHW voorscfrri¡ft, oe regetiíg bãvat vooral procedurele informatie en gaat niet in op

de eindkwalificaties, ¿e ¡-nnou¿ van het onderwijs, de toetsing en de toetsvormen of

derelatiesdaartussen'ookisdeinformatieontoereikendtenaanzienvanderolvan
deberoepspraktijkvormingendecriteriavgordebeoordelingvaneerderewerkerva-
ring en van de huidige *"iktring van de student. De onderwijs- en examenregeling

bevatgeenaoequateinformatieoverde(inhoudvande)tentamensenexamensper
programmaonderdeel'Destudiegidsbevatmeerinformatieoverdegehanteerde
toetsvormenbinnendeopleiding,maarnietoverdeinhoudvandetentamensen
examens Per Programmaonderdeel'

Als de onderwijs- en examenregeling onvolledig is, betrekt de inspectie gewoonlijk

ook de informatie in O" stuaiugi¿, in t"'uut beoordeling' In de studiegids is over de

inhoud en toetsing van het programma en de eindkwalificaties wel informatie opge-

nomen. Deze is ecntãr oot nieitoereikend. De studiegids van de opleiding vermeldt

expliciet dat aan oezã gi¿s geen rechten kunnen worden ontleend. Gelet op deze

bepalingmoetworden"geco-nctuoeerddandatdeWettelijkvoorgeschrevendocu-
mentatie niet volledig i;.-D; instelling geeft in haar schriftelijke reactie op het eerste

conceptrapport aan ãut ¿u inspectie n¡"t ¿" studiegids maar het opleidingskompas

in samenhang met de onderwijs- en examenregeliñg dient te beoordelen' op grond

van de onderwijs- 
"n ""ur"ni"geling 

artikel 1i zouden de studiegids en het oplei-

dingskompas echter hetzelfde dócument zijn. Bovendien wordt ook in het oplei-

dingskompas vermeld dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend'

Mededoordeveelheidaandocumentenwaarvanbovendiendestatusenreikwijdte
onduidelijkzijnvoldoetdewettelijkvoorgeschrevendocumentatienietaandeeisen
die daaraan in artikel 7 'L3 en 7 '27 WHW worden gesteld'

3478727 (ver)korte opleid¡ngen ¡n het hoger onderuijs' rappodage IsBw 
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4. Functioneren examencommissie
De samenstelling van de examencommissie voldoet aan de wettelijke vereisten. Wel
is de gekozen aanpak kwetsbaar, omdat er sprake is van één examencommissie
voor drie opleidingen en voor elk van de drie afzonderlijke opleidingen de inhoudelij-
ke expertise binnen de examencommissie grotendeels berust bij slechts één per-
soon. De kerntaak van de examencommissie in het hoger onderwijs is op grond van
artikel 7'12 tweede lid van de WHW het bewaken van het eindniveau van studenten.
De inspectie constateeft aandachtspunten en tekortkomingen op het gebied van toe-
lating, intake, documentatie, studielast, studieduur en de rol van de werkplek, die
direct verband houden met de breedte, de diepgang en het niveau van de opleiding
en daarmee van afgestudeerden. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de examen-
commissie deze vraagstukken, en de samenhang daartussen, afgelopen jaren nog
onvoldoende tot haar werkdomein rekende. Ook is gebleken dat de vrijstelling van
60 EC die alle studenten ontvangen niet op verantwoorde wijze wordt verstrekt. Al
met al vervult de examencommissie de taken die zij op grond van artikel 7,12 en
7.LZ b WHW heeft onvoldoende.
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4 VERVOLGTOEZICHT

legd.

Verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominoen apart

ven:

vullende activiteiten van de NVAO

Deinspectieverzoektdeinstellingdegeconstateerdetekortkomingenteherstellen
en na te gaan of ¿eze zrcrr ook bij andere geaccrediteerde opleidingen voordoen'

Hetcollegevanbestuurwordtverzochtuiterlijkperldecember2o13eenrappor-
tageaandelnspectievanhetonderwijstoetezendenmetinformatieoverhetge.
voerdebeleidendeoerealiseerde(endeeventueelnogterealiseren)verbeteringen'
De inspectie neemt n"linit¡utiur om in de tussenliggenãe periode met het bevoegd

gezag over de voortgang te spreken'

omdatmogelijknietalleverbeteringenbinnenkortetermijnkunnenwordengereali.
seerd is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er van uit dat

verbeteringendieeerderkunn"nwordengerealiseerdookinderdaadeerderingang
wordengezet.Inhetvervolgtoezichtstaandewerkelijkgerealiseerdeverbeteringen
centraal. De inspectie uiuugi daarom niet om toezending van een verbeterplan'

Vanzelfsprekend staat n"t ã" instelling desondanks vrij een verbeterplan aan de in-

spectietoetezenden'Erzalechtergeenseparatebeoordelingofterugkoppeling
plaatsvinden ten aanz¡en van ver¡etãrplannen die aan de inspectie worden voorge-

1. welke concrete maatregelen zijn getroffen'

2. welke actoren/verantwóordelijken betrokken zijn of waren'

3. wat de concrete resultaten zijn van het verbeterbeleid'

¡. wanneer de verbeteringen gerealiseerd zijn'

Op grond van deze informatie worden afspraken gemaakt over de 
-vervolgprocedure'

Ditkanbijvoorbeeldirrnou¿endathetonderzoekwordtgeslotenofdateenverifica-
tie-onderzoek op locatie plaatsvindt'

DeinspectieinformeeftdeNVAOoverdeuitkomstenvanhetonderzoek.Hetisaan
de NVAo ter beoordeli;;;; -';to ju op welke wijze - dat leidt tot eventuele aan-

aan te ge-
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BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle on-
der¿oeken zijn alle aspecten beoordeeld. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de WHW. Niet
alle geldende wetsaftikelen zijn verwerkt: er is een selectie gemaakt van de meest rele-
vante bepalingen.l Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
r J 0a) als aan het criterium voldaan is;
¡ D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
¡ N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
t ? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
. NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt n¡et aan de orde is.

I In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW ¡s als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat gefi-
nancierde hbo-bacheloropleidingen (conform de WHW) vierjar¡ge programma's kennen met een omvang van
60 EC per jaar. Daârnaast zijn verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past bij de
deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van belang
uitdagende leerroutes in te r¡chten in de vorm van driejarige bacheloropleidingen. Reeds in augustus 2009 is
met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intens¡eve programma's van 240 EC mogel¡jk zijn op
voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaatsvindt,
het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid vân het personeel adequaat zijn en
het eindniveau gerealiseerd wordt.

1. VOORTICHTING EN TOELATING
1.1 Informatie. Het instellingsbestuur verstrekt goede informat¡e over de instroommo-

gelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten
(7 .13. 7 .r5\.

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en opleidingsmogelijkhe-
den kan vergelijken (7.15). Het betreft informatie over in ieder geval de instelling, het on-
derwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7,13 en 7.15):
a, toelating en intake,
b. vooropleidingsniveau en aanvullende eisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d. opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.),
f, vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
q. de te behalen qraad,
L.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden

dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis, hou-
dino en vaardioheden die de student zich al eiqen heeft qemaakt.

Verwacht wordt dat procedures, voorwaarden, beoordelingscriteria en beslissingen i.v.m.
toelating tot de opleiding en tot eventuele opleidingsvarianten goed zijn gedocumenteerd,
dat de instelling deugdelijke instrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende)
student in aanmerking komt voor toelating en voor vrijstelling voor één of meer program-
maonderdelen en dat sorake is van heldere criteria en een qoede beslisprocedure.
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring

worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat be-
oordeeld wordt (7,27 , 7;7),

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen. Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en examenrege-
ling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de onderwijs- en exa-
menregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7.27).
Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of
meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening ¡n verband met dat onderwijs
(7.7), De studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de be-
roepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het ¡nstell¡ngsbestuur in
de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC (7.7).In de onderwijs- en
examenreoelino wordt voor een duale ooleidinq in ieder qeval aanqeqeven:
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a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding,
De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeen-
komst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie, Deze regelt de rechten en verplich-
tingen van partijen en bevat ten m¡nste informatie over (7.7);
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefe-

ning,
b, de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te rea-

liseren,
d, de beoordeling daarvan,
e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ont-

bonden,
L.4 Vooropleiding. Studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding voldoen aan

de vooropleidingseisen (7.24) en - voor zover van toepassing - aan de nadere
vooropleidinqseisen (7.25) en de aanvullende e¡sen (7.26 en 7.26a),

1.5 Toelat¡ngsonderzoek. Studenten van 21 jaar of ouder die niet aan de vooroplei-
dingseisen voldoen ondergaan voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding
een toelatingsonderzoek (7,29),

Doel van het toelatingsonderzoek is vaststellen of de aankomende student geschikt is voor
het betreffende onderwijs en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het
onderwijs te kunnen volgen. Het ¡nstell¡ngsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing
adviseren door een door haar ingestelde commissie (7,29).De eisen die bij het toelatings-
onderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenreqelina (7,29\,

2. ONDERWI'S
2.L Informatie. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud

van het onderwiis (7 .L3, 7 .LÐ.
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7,13), In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Daaronder worden ten
minste begrepen (7.13) :

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijs-

eenheden,
c. de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student z¡ch

bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven,
e. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de ople¡d¡ng,
f, de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,
S. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde ten-

tamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs
opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een
of meer tentamens.

2.2 Opleiding. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van opleidingen: een oplei-
ding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden ger¡cht op de verwezenlij-
king van welomschreven doelstellingen op het gebied van inzicht, kennis en vaardig-
heden, met een nader onderbouwde studielast die in overeenstemming is met de
wetteliike eisen (7.3).

De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten
De studielast voor een studiejaar bedraagt zestig studiepunten (EC). Zestig studiepunten is
gelijk aan 1680 uren studie (7.4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC,
De studielast van een MA-ooleidinq in het HBO is 60 EC 17.4b).
2.3 Studeerbaarheid. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen Voor de studielast en de
externe normen voor de studievoortqanq (7,4),

De studielastnormen zijn geexpliciteerd en het programma is zo ingericht dat de opleiding
studeerbaar is. Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt
verwacht dat het instellingsbestuur aantoont dat dit niet ten koste gaat van de studeer-
baarheid van het Þroqramma.
2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie ori-

entatie, selectie en verwiizinq van de student (7.8).

3478727 (Vet)kofte ople¡d¡ngen ¡n het hoger ondem¡js, rapportage ISBW Pag¡na 17 van 30



Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de onder-
wijs- en examenregeling anders is bepaald, De studielast van de propedeuse is 60 EC. De
propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van dè opleiding en op
verwiizino en selectie aan het eind van de prooedeutische fase (7.8).
2.5 Uitvoering. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomst¡g het beleid en de proce-

dures die binnen de instellinq qelden en overeenkomstiq de wetteliike voorschriften

3. G
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie

over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13).
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.13):
a, aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kun-

nen worden,
b. de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat

de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens,
c. waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens,
d. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd,
e. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de gelegenheid

worden gesteld tentamens af te leggen,
f, de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
g. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde

werk en kennis kan nemen van vragen en opdrachten en van de normen aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is
voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,

i. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog
op de toelatinq tot het afleqqen van het desbetreffende tentamen,

3.2 Benoeming en samenstelling examencomm¡ss¡e. Het instellingsbestuur stelt per
ooleidino of oroeo van ooleidinoen een examencommissie in (7.12\.

Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van hun des-
kundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.Iza). Het instel-
lingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommis-
sie voldoende is qewaarborqd (7,t2b\,
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderw¡js- en examen-
regeling stelt ten aanz¡en van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig
ziin voor het verkriiqen van een qraad (7,L2\,

De examencomm¡ssie (7.I2b):
a, borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
b. stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en de maatregelen die zij kan ne-

men,
c, stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te

stellen,
d. verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens,
e. beslist in geval van fraude van studenten,
f, stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b,v. ¡nstefl¡ngsbestuur of de-

caan.
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BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een oplei-
ding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Ze bieden vaak extra mogelijkheden voor
studenten in het perspectief van een leven lang leren en voor verdere loopbaanont-
wikkeling. Dat geldt zeker als de opleiding voortbouwt op eerder verworven kennis
en ervaring of als de werkomgeving van de student een passende rol krijgt in het
opleidingstraject. Snelle studieroutes en intensieve trajecten mogen er echter niet
toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, n¡veau of studeerbaarheid.
Zij dienen te voldoen aan de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW). Naar aanleiding van ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke infor-
matie van instellingen en externe signalen vroegen wij ons af of in het hoger be-
roepsonderwijs aan deze voorschriften altijd wordt voldaan.

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te vol-
doen:
1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en intakeprocedure waarbij -

voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde
wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden;

2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de
student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te rea-
liseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

3. bij een beroep op de huidige werkplek moet de functie daarvan in de opleiding
duidelijk zijn, evenals de criteria waaraan de werkplek moet voldoen;

4, vooraf en tijdens de opleiding wordt goede informatie aan de student verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen;

5. elke student doorloopt een volwaardige opleiding zoals bedoeld in de WHW, op
basis van een programma dat door de NVAO geaccrediteerd is;

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW.

Vraagstelling
Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat een
(ver)kort, versneld of geTntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te
realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Risico-oriëntatie
Wij hebben de onderzochte opleidingen niet op basis van een aselecte steekproef
gekozen. Er is sprake van een risicogericht onderzoek en niet van èen onderzoek dat
beoogt een representatief beeld te geven van het hoger onderwijs als geheel. Be-
gonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen voor
hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof instel-
lingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger be-
roepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen waarover
op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie beschik-
baar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per in-
stelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om L74 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig realise-
ren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten:
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waar¡n de beroepspraktijk een rol speelt in de op-

leiding,
5. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen,
6. de informatie over overige kwaliteitswaarborgen, zoals de examencommissie.

Selectie opleidingen en instellingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is vervol-
gens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de accreditatie
beoordeeld op grond van dezelfde aspecten. Vervolgens is een selectie gemaakt van
dertien opleidingen en instellingen die voor een onderzoek in aanmerking kwamen.
Daarvoor is een weging gemaakt van meer en minder risicovolle situaties. Alle dertig
opleidingen riepen in meer of mindere mate vragen op. In eerste instantie zijn de
meest risicovolle instellingen geselecteerd voor nader onderzoek.

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken.
Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari 2OL2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
. ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

de WHW vierjarige programma's met een omvang van 60 EC per jaar;
¡ verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen zijn mogelijk mits passend bij

de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze vormgegeven;
. in het bijzonder voor vwo'ers is het van belang uitdagende leerroutes in te rich-

ten in de vorm van driejarige bacheloftrajecten;
. reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte

intensieve programma's van 240 EC mogelijk zijn op voorwaarde dat door de
aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaats-
vindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid
van het personeel adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt.

Overigens zijn ook in het Hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en het ministerie
van OCW afspraken gemaakt over onderwerpen die aan het onderzoeksthema gere-
lateerd zijn, zoals studiesucces en flexibilisering.

Beoordelingskader
In november 207L zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende or-
ganisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek geTnformeerd.
Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit onderzoek aan de
instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het benoemt hoofd-
onderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n 20 in totaal. Het
beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle onderzoeken
zijn alle aspecten beoordeeld,

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd
om de volgende documentatie toe te zenden:
1. de onderwijs- en examenregeling 2OLI/20L2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de opleiding;
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3. eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:
a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d. het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

4. enkele gegevens over studentenaantallen en de gemiddelde afstudeerduur van
alle geaccrediteerde opleidingen samen en van de betreffende opleiding apart.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te heb-
ben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulen) en te
selecteren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen, werkstukken,
behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken met het ma-
nagement van de opleiding en de examencommissie. In veel gevallen vond ook een
gesprek plaats met de directie c.q. het college van bestuur. De keuze daartoe werd
overgelaten aan de instelling. Daarnaast werden in veel gevallen gegevens uit de
digitale studenten- en/of cijferadministratie ingezien. De belangrijkste overige in-
formatiebronnen worden in bijlage III vermeld. In alle gevallen is aan het eind van
de bezoekdag een terugkoppeling gegeven van de voorlopige bevindingen.

Afstemming met de NVAO
De inspectie onderzoekt níet of en in welke mate de eindkwalíficaties worden gerea-
liseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. wel onderzoeken wij of de wHW
wordt nageleefd. Het gaat dan met name om de wettelijke kwaliteitswaarborgen,
waaronder adequate documentatie van de opleiding en een examencommissie die
overeenkomstig de wHW functioneert. Verder zijn de algemene bepalingen over de
opleiding van belang, zoals die met betrekking tot de studielast en de evaluatie
daarvan. Op het moment dat opleidingen op één of meer van deze onderwerpen niet
aan de wettelijke eisen voldoen dient zich de vraag aan of de beoogde eindkwalifica-
ties in alle gevallen in de volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerea-
liseerd. Als sprake is van twijfel informeren wij de NVAO. De NVAO beslist vervol-
gens of zij zelf vervolgstappen zet en wat de inhoud daarvan is.

Onderwerpen van onderzoek
Hierna wordt een aantal van de onderwerpen van het onderzoek en het belang er-
van verder toegelicht.

1. Studielast
Artikel 7.4bvan de wHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 EC van 28 studie-uren. Artikel 7.L4 van de WHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.t3,lid 2, onder e, van de wHW schrijft in dit ver-
band voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de studielast
van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden.
op grond van artikel 7.14 wHW mag worden verwacht dat de opleiding de door stu-
denten gerealiseerde studielast regelmatig evalueert, dat wil zeggen meet, analy-
seert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke normen of systematiek
aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt toegerekend. Van de instel-
ling mag met andere woorden worden verwacht dat zij zich kan verantwoorden over
de studielast van haar opleiding(en).

Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende situaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de WHW

mag worden verwacht. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als studenten in deeltijd
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studeren terwijl het curriculum is geprogrammeerd met een opleidingsduur die
gelijk is aan of korter is dan gebruikelijk is voor voltijdse studenten. Daar is ook
sprake van als per jaar 80 EC wordt geprogrammeerd en studenten dus geacht
worden aanzienlijk meer dan veertig uur per week te studeren.

b. De opleiding heeft een gedifferentieerde studentenpopulatie op grond waarvan
onderscheidingen worden verwacht. Denk aan verschillen tussen bijvoorbeeld
vwo-instroom, havo-instroom, wel- en niet-verwante mbo-instroom, studenten
met een relevante werkkring en studenten zonder relevante werkkring, etc.
Vooral als een beroep wordt gedaan op de redenering dat bepaalde groepen
studenten sneller kunnen studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot ui-
ting komt in verschillen in vrijstellingen, in de inhoud van het programma of in
de snelheid waarmee het programma kan worden doorlopen.

c. De opleiding is of wordt grondig herzien. In dat geval verwachten we dat in-
schattingen voor het nieuwe curriculum gebaseerd zijn op ervaringsgegevens
van het oude programma of van andere opleidingen, en dat het realiteitsgehalte
van de uitgangspunten is getoetst.

d. Studentevaluaties of rapportages in het kader van de accreditatie zijn kritisch
over één of meer van de onderwerpen studielast, opleidingsduur of het niveau
van de opleiding. Verwacht mag worden dat de opleiding rekenschap geeft van
dergelijke signalen en verbeteringen initieert, mede op basis van feitelijke in-
formatie met betrekk¡ng tot de studie-inspanningen die studenten verrichten.

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- en/of levenservaring veelal efficiënter kunnen stu-
deren dan studenten die rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs aan de studie
beginnen behoeft geen betoog. De vraag is echter wel in welke mate dat geldt en
hoe dit in de opleiding een plaats krijgt. Als het verschil tussen de verwachte studie-
last van 24O EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke studielast aanzien-
lijk is mag worden verwacht dat de opleiding het verschil kan onderbouwen. Zeker
dan volstaat een verwijzing naar een algemene, niet gedocumenteerde, normatieve
concurrencyfactor niet. In de praktijk zullen niet alle studenten meer levens- en

werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle studenten over een (voor de
opleiding relevante) baan. Ook de mate waarin een functie voor de opleiding rele-
vant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht mag worden dat deze verschil-
len en nuances bijvoorbeeld in de toelatingsprocedure tot uiting komen'

Generiek verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle stu-
denten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate intakeproce-
dure worden beoordeeld en geselecteerd. In die gevallen is het effect dat de oplei-
ding uitsluitend wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep. Daarbij kan het
bijvoorbeeld gaan om studenten die allemaal over een voor de opleiding relevante
werkplek beschikken, relevante werkervaring hebben of over een relevante mbo-
opleiding op niveau 4 beschikken. De geschiktheid van de werkplek ten behoeve van
het onderwijs dient dan op verantwoorde en aantoonbare wijze te worden beoor-
deeld. Vaak wordt echter niet of onvoldoende beoordeeld of en welke leerdoelen of
competenties al zijn gerealiseerd, op welk niveau, etc. Ook is uit de beoordeling
zelden te achterhalen of en hoe is vastgesteld of de werkplek inderdaad voldoende
relevant is om een rol te spelen in de opleiding, Hetzelfde geldt voor de eis van eer-
dere relevante werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het beoordelingspro-
ces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis van summiere
omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden toegekend.

Aantal weken per studiejaar
Waar informatie over de werkelijke studielast van studenten ontbrak of informatie
over bijvoorbeeld de geprogrammeerde studieduur daar aanleiding toe gaf, hebben
wij op basis van beschikbare gegevens een schatting gemaakt van de werkelijke
studielast. In deze berekening speelt veelal het aantal studieweken per jaar een rol,
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in combinatie met gegevens over aantallen studie-uren per week. De wHW gaat
voor voltijdopleidingen uit van 42 studieweken per jaar. Dit beschouwen wij niet als
een hard voorschrift of een vaste norm: opleidingen kunnen hier redelijkerwijs van
afwijken' In het geval van zelfstudie en afstandsonderwijs ligt dat bijvoorbeeld ook
voor de hand. studiejaren van 52 actieve weken achten wij uit oogpunt van stu-
deerbaarheid echter niet reëel. Als uitgangspunt is in de rapportages vaak 4g stu-
dieweken gehanteerd, tenzij specifieke informatie aanleiding gaf om een ander aan-
tal weken te hanteren.

2. Examencommissie
Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de wet op hoger onderwijs op een aantal
punten veranderd met de invoering van de wet versterking besturing. Een belang-
rijke wijziging betreft de taak van de examencommissie. vanaf 1 september 2010
heeft de examencommissie op grond van artikel 7.12 tweede lid als hoofdtaak om
op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Met
de wetswijziging krijgt de examencommissie tevens de taak om inhoudelijke richuij-
nen op te stellen. Dit veronderstelt een proactieve rol van de examencommissie, en
betrokkenheid bij het beoordelen en waarborgen van de zorgvuldigheid van de toet-
sings- en examenprocedures en van het behaalde eindniveau. Het onderschrijft het
belang van een goede onderwijs- en examenregeling waarin een relatie wordt ge-
legd tussen de te realiseren eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de bijbe-
horende toetsing.

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en leidinggeven-
den dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en examenregeling moet
daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de examinering op duide-
lijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en examenregeling vormt
immers het basisdocument waarin de geldende procedures en de rechten en plichten
van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd. De formulering van het
eerste en het tweede lid van art. 7,13 wHW is met het oog hier op per 1 september
2010 aangescherpt. Hoe het onderwijs ingericht is, welke eindkwalificaties gereali-
seerd dienen te worden en hoe deze worden getoetst is ook belangrijke informatie
voor de examencommissie, niet alleen als houvast bij het uitoefenen van haar kwali-
teitsbewaking maar ook als transparante basis in geval van klachten of verschillen
van inzicht met studenten. Artikel 7.13 van de wet op het hoger onderwijs geeft een
niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen die in de onderwijs- en examenre-
geling dienen te zijn opgenomen. In geval van een meningsverschil moet de onder-
wijs- en examenregeling uitsluitsel kunnen geven of als eenduidig vertrekpunt kun-
nen dienen voor een oplossing. Een goede onderwijs- en examenregeling is dus ook
een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de wHW schrijft in meer algemene
zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan studenten en aan aanstaande
studenten.

Van'OER' naar'wettelijk voorgeschreven documentatie,
Het begrip onderwijs- en examenregeling is in ons onderzoek ruim geÏnterpreteerd.
Niet alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
te zijn opgenomen. Voor uitwerkingen en toelichtingen kan worden verwezen naar
met name genoemde andere informatiebronnen. De hoofdlijnen dienen echter wel in
samenhang te worden beschreven. Veel hogescholen kiezen er voor een deel van de
informatie die op grond van art. 7.13 van de wHW in de onderwijs- en examenrege-
ling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te nemen. wij hebben
in alle gevallen ook de studie- of opleidingsgids in de beoordeling van de wettelijk
voorgeschreven documentatie betrokken. Welke bepalingen wel en welke niet tot de
onderwijs- en examenregeling behoren moet echter duidelijk zijn. Deze bepalingen
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moeten ook tijdig bekend en goed toegankelijk zijn. Het is van belang dat de stu-
dent zich tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de deelname aan het betreffend
onderwijs, moet kunnen informeren.

Wat niet voldoet
Als de informatie die in artikel 7.13 is voorgeschreven wordt verstrekt via media die
de aankomende student niet kan raadplegen is dat ontoereikend. Wat derhalve niet
voldoet zijn (verwijzingen naar):
a. cruciale informatie die opgenomen is in niet nader geduide documenten, of do-

cumenten waarvan de formele status niet duidelijk is;
b. documenten die gewijzigd kunnen worden zonder dat hiertoe formeel is besloten

(door het college van bestuur of via mandatering);
c. documenten die pas na inschrijving verstrekt worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.13 lid 2 onder c in samenhang met arti-
kel 7.3 lid 2 van de WHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling infor-
matie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties. Dit
impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen in
de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een enkel-
voudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar', 'advi-
seur', of een opsomming van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat niet.

Toetsing
Uit artikel 7.L3 lid 2 onder I van de WHW volgt dat de onderwijs- en examenregeling
adequate informatie dient te bevatten over de toetsvormen die worden gehanteerd.
Verwacht mag worden dat dit per programmaonderdeel wordt toegelicht en dat de
onderwijs- en examenregeling de algemene vormen van toetsing die worden toege-
past, beschrijft in relatie tot de inhoud en de doelen van de opleiding.

Vrijstellingsgronden
De WHW schrijft in art. 7.13 lid 2 onder rvoor dat de opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke vrijstellingsgron-
den. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die recht (kunnen)
geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of samenwerkings-
afspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene instellingsbrede tekst
of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen beslist is ontoerei-
kend.

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n 72,5 procent van de totale opleiding van 24O EC. Dit komt overeen met een
half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt ge-
daan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen of
afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de beroepsprak-
tijk worden uitgevoerd, Naarmate de beroepspraktijkvormingscomponent omvang-
rijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in de onderliggende do-
cumentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm
en inhoud van de betreffende onderdelen, de bijbehorende opdrachten, de beoorde-
ling of de werkplek adequaat is voor het realiseren van de leerdoelen en de begelei-
ding en de beoordeling van de student.

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren ín de beroepspraktijk, op en rond de werk-
plek, een belangrijke rol. De Wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat belang-
rijke afspraken hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student, oplei-
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ding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht dat
het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met
beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 WHW). De studielast
van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening
in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in de onder-
wijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC. In de onderwijs- en examen-
regeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de onderwijs- en examenrege-
ling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden moeten in de onderwijs-
en examenregeling als onderwijseenheid zijn aangewezen (artikel 7.27 WHW). Er
dient te worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de gestelde eisen
voldoet. Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de beroepspraktijkvor-
ming in de opleiding heeft, duidelijk is.

5. Presentatie van het opleidingsaanbod
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop communi-
catie plaatsvindt over het opleidingsaanbod van de instellingen als geheel. Zo is op
websites en in brochures en opleidingsgidsen niet altijd duidelijk welk deel van het
aanbod wel en welk deel niet is geaccrediteerd.

Nalevi ng voorschriften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentatie
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld; website, schriftelijk voorlichtings-

materiaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel van het op-
leidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

b. In het geval van samenwerkingsverbanden met andere instellingen waarbij op-
leidingen worden aangeboden die niet onder de naam van betreffende instelling
in het Croho staan geregistreerd, geldt hetzelfde als onder a.

c. Geaccrediteerde opleidingen en niet-geaccrediteerde vormen van opleidingen die
geen opleiding zijn in de zin van de WHW, dienen niet dezelfde naam te hebben.
Hetzelfde geldt voor geaccrediteerde opleidingen en namen van cursussen.

d. Als een opleiding nog niet is geaccrediteerd en de beoordelingsprocedure nog
niet is afgerond dient dat duidelijk te worden vermeld.

e. Het gebruik van termen als'hbo', 'bachelor', 'master', 'promotie', 'getuigschrift',
'erkend' en 'accreditatie'dient zorgvuldig te gebeuren. Elk mogelijk misverstand
ten aanzien van de status van het opleidingsaanbod dient te worden vermeden.

6. Overige inhoudelijke onderperpen
Propedeutische fase en propedeusegetuigschrift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie op-
genomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
propedeusegetuigschriften worden uitgereikt, De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen be-
hoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke stu-
dent die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.
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Wettel ij ke voo ro p I ei d i ng seisen, 2 1 + regel i ng
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van eenen-
twintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 7.24, eerste onderscheiden-
lijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens artikel 7.28 zijn
vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door
een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk gegeven van
geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de
Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs"' Zoals uit
de laatste volzin blijkt dient in alle gevallen de geschiktheid van de student te wor-
den vastgesteld. Op grond van artikel 7.29, tweede lid, dient de OER informatie te
bevatten over de bij het onderzoek te stellen eisen. Daar waar het met succes af-
ronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden beschouwd wordt
als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER goed te zijn gere-
geld. In die gevallen waar de betreffende cursussen nadrukkelijk openstaan voor
elke deelnemer, ongeacht leeftijd of vooropleiding, dient de opleiding duidelijk te
maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke bepalingen omtrent de voor-
opleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opleidi ng versus'traject' versLJs opleidingstraiect
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere opleidingstrajec-
ten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer separate alternatieve
trajecten kennen. De term'(ver)kort traject'slaat op alle opleidingen en oplei-
dingstrajecten die in (aanzienlijk) minder dan de nominale duur of met een (aan-
zienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere wijze vragen oproe-
pen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve toerekening van stu-
diepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW' Het werd voor-
af toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van die
wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten be-
noemd, zo'n 2O in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke on-
derliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De over-
wegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de onderbouwing
van het oordeel toegelicht.

8. Relatie NVAO - inspectie
Verschil in perspectief
Een aantal instellingen merkt op dat wij onderwerpen als studielast, examencom-
missie en wettelijke documentatie anders beoordelen dan de NVAO. Dit kan worden
verklaard vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden van beide organisaties. In
de benadering van NVAO en inspectie dient geen overlap te zitten. Daar waar beide
organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit verschillend per-
spectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van wettelijke voor-
schriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor studenten en me-
dewerkers), en de NVAO vanuit het perspectief van het niveau en de kwaliteit van
het onderwijs.

Afstemming en samenhang
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden gerea-
liseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de WHW

3479727 (Vet)korte ople¡dlngen in het hoger ondemijs, rapportage ISBW
Pagina 26 van 30



wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke kwaliteitswaarborgen,
waaronder adequate documentatie en een examencommissie die overeenkomstig de
WHW functioneett, en algemene bepalingen over de opleiding, waaronder die met
betrekking tot de studielast. Op het moment dat de instelling op één of meer van
deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoet kan dat de vraag oproepen of
de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de volle breedte en met de gewenste
diepgang worden gerealiseerd. Als daarover twijfel bestaat informeren wij de NVAO.
De NVAO beslist of vervolgstappen worden gezet en wat de inhoud daarvan is. De
laatste passage in hoofdstuk 4 luidt daarom: 'De inspectie informeert de NVAO over
de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan de NVAO ter beoordeling of - en zo ja
op welke wijze - dat leidt tot eventuele aanvullende activiteiten van de NVAO.'.
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BIJLAGE III: GEBRUIKTE DOCUMENTATIE

Tijdens het onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder

1. http://www.isbw.nl
2, HBO-bacheloropleiding Personeelsmanagement, Onderwijs- en Examenrege-

lins 2011 - 20L2
3, HBO-bacheloropleiding Personeelsmanagement, Studiegids 20tt - 2OL2.

4. HBO-bacheloropleiding Personeelsmanagement, Opleidingskompas (109)
5. Stagehandleiding ISBW zOLLlL2
6. Brochure ISBW, 2012, pagina 106 - 109
7. NVAO, panel-advies Toets Nieuwe Opleiding HBO-bachelor Personeelsmana-

gement ISBW, l juli 2008
8. NVAO-besluit positieve beoordeling aanvraag Toets Nieuwe Opleiding HBO-

bachelor Personeelsmanagement ISBW, 23 juli 2008
9. Cedeo: Klanttevredenheidsonderzoek ISBW opleiding & training, 2011
10. Procesbeschrijving intake Bachelors
11, Uitslag enquête onder studenten over toepassing business case
12. Samenwerkingsovereenkomst ISBW B.V. instelling X, 2010
13, Samenwerkingsovereenkomst instelling X Hogeschool ISBW, 2011
14. Model studiehandleiding, inclusief normberekening studielast
15. Rekenwijzer studielast Bacheloropleidingen
16. Schema richtlijnen berekening studiebelasting
17. Overzicht studiebelasting bacheloropleiding personeelsmanagement

18. Formulier jaarevaluatie Bachelors (concept 2012)
19. Schema Hogeschool ISBW studiebegeleiding
20. Programma 2At2 Personeelsmanagement
21. Intakeformulieren voor toelating van de student
22. Overzicht afstudeerduur en omvang vrijstellingen per student
23. Studielast Personeelsmanagement extern versie 2

24. Vergelijking EC-verdeling programma 2OL2 wel-geen vrijstelling
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE vAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Geachte heer Martijnse,

Graag voegen wij onderstaande zienswijze toe aan het rapport naar (ver)korte en
versnelde opleidingen in het hoger onderwijs.

De Inspectie van het onderwijs heeft met deze risico-inventarisatie onderzoek ge-
daan naar wettelijke voorwaarden voor waarborging van kwaliteit in (ver)korteãp-
leidingstrajecten in het Hoger Onderwijs. Wij onderschrijven het belang van voortdu-
rend onderzoek naar kwaliteit en zien dat ook als kernwaarde. Wij nemen dit rapport
dan ook zeer serieus en gebruiken het onderzoeksresultaat als input voor ontwikke-
ling.

Dat de kwaliteit in de opleidingen van Hogeschool ISBW en het beoogde uitstroom-
niveau aanwezig zijn, getu¡gt de afgegeven accreditatie van de NVAO. De Inspectie
doet hier in dit rapport dan ook geen uitspraak over. wij zijn, net als de Inspectie en
NRTo, van mening dat er absoluut geen discussie mag zijn over de waarde van een
HBo-diploma en het eindniveau van een bachelorstudent. Het onderwijsproces en de
kwaliteit monitoren en controleren wij dan ook voortdurend middels ons geoptimali-
seerd kwaliteitsmanagementsysteem en we evalueren continu onze opleidingen bij
studenten en docenten. op deze manier zien wij direct waar verbetering noodzake-
lijk is en waar vereist voeren wij die door. Hierdoor zijn wij ¡n staat direct in te
springen op de behoeftes en verwachtingen van onze studenten. Resultaten hiervan
zien wij direct terug in excellente evaluaties, herkenbaarheid voor het werkveld en
rendement van de opleiding in de praktijk.

In het rapport constateren wij een hiaat in de door de Inspectie getrokken conclu-
sies voor wat betreft de studielast en de berekening daarvan.
De wHW laat namelijk de achtergrond van de student en dus de kennis en compe-
tent¡es die hij meeneemt in de studie buiten beschouwing. Concreet betekent dit,
dat de studielast voor een student die net zijn middelbare school heeft afgerond,
gelijk wordt getrokken met een student die jaren werk- en levenservaring heeft.
Simpel gezegd houdt de wet hierin geen rekening met de lerende werkende mens.

Hierdoor ligt de invulling van de studielast bij de onderwijsinstelling zelf. ISBW ba-
seert zich hiervoor op de ervaring dat de eerder genoemde werkende mens duidelijk
meer bagage meebrengt, zowel in werkervaring als in persoonlijke ontwikkeling. Er
zijn heldere en eenduidige normen in de wet nodig om een ..Leven Lang Leren', te
ondersteunen en tot zijn recht te doen komen.

Dit probleem is echter niet nieuw, maar is al sinds 2003 bekend. In de Bologna ver-
klaring van 1999 is het toenmalige studiepuntenstelsel ¡n overeenstemming ge-
bracht met het Europese EcTs-stelsel. In 2003 heeft de Commissie Schutte reeds
geconstateerd dat er geen wettelijk normen zijn voor de beoordelinq van de vereiste
onderwijsinspanning' Wij verbazen ons en vinden het betreurenswaardig dat deze
constatering pas in 2012 de aandacht krijgt die het behoeft.

In artikel 7'4 WHW is geregeld dat de studielast wordt uitgedrukt in studiepunten.
Tevens is daar geregeld dat 60 studiepunten gelijk is uan t6go uur studie. De wHW
bepaalt echter niet hoe een uur studie berekend moet worden. Er is ook geen nade_
re regelgeving die hier op in gaat. Dit betekent dat er geen wettelijke norm is voor
de toetsing van de onderwijsinspanning in uren.
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Daarnaast is er geen onderscheid gemaakt in de berekening van studielast voor zo-
welvoltijd, deeltijd als duaal onderwijs (artikel 7.7) en zelfs afstandonderwijs (arti-
kel 1.3 lid 4) en voor studenten met elke achtergrond die voldoen aan de toelatings-
vereisten, variërend van VWO-ers tot studenten die een toelatingsonder¿oek hebben
afgelegd, alsmede voor studenten met een relevante werkkring (o.a. artikel 7.24,
7.27,7.28,7.29,7.3O lid 2). De WHW geeft hier op geen enkele wijze aan dat voor
de berekening van de studielast gedifferentieerd moet worden naar de onderwijs-
vorm of de achtergrond van de student.

Wij zijn net als Minister Bussemaker als ook de NRTO van mening, dat toezicht op
het punt van de studielast pas plaats kan vinden op het moment dat er een duidelijk
toezichtkader is.
Wij zijn dan ook blij met de toezegging van Minister Bussemaker van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschappen (OC&W) in haar beleidsreactie (d.d. 3 december jl.) dat er
onderzoek gedaan gaat worden naar de normering van studielast en hoe deze con-
creter kan worden vastgesteld. De minister onderschrijft het belang van "Leven Lang
Leren" en het belang van passend geaccrediteerd deeltijdonderwijs voor werkenden
hierin.

Aangezien onze studenten en het werkveld duidelijk aangeven hoe essentieel deel-
tijdonderwijs is voor de beroepsbevolking, zoeken wij graag mee naar een oplossing
en hoe hier concrete invulling aan gegeven kan worden.

Inmiddels zijn er al diverse opmerkingen uit het rapport opgepakt en doorgevoerd in

onze informatieverstrekking en documentatie. Het gaat hierbij om aanvullingen in
het Onderwijs- en Examenreglement, maar ook meer duidelijke toelichting over wel-
ke essentiële rol onze leeromgeving speelt in de informatievoorziening. Dit helpt on-
ze studenten een nog completer beeld te krijgen van de te verwachte inspanningen.
Daarnaast zijn het toelatingsproces en bijbehorende documentatie aangescherpt
waarin de informatieverstrekking omtrent de beroepspraktijkvorming ook meege-
nomen is, met name als het gaat om de waarborging van toekenning van studiepun-
ten in de leerlijn werkervaring. Ook zijn wij aan de slag gegaan met verduidelijking
van taken en bevoegdheden van de Examencommissie.

Wij bedanken de Inspectie voor haar opmerkzaamheid en adviezen. Voor het leve-
ren van een bijdrage aan een nieuw toezichtkader staan wij zeker open. Waar het
mogelijk is om te groeien door verbetering van kwaliteit zullen wij het niet nalaten
hierin te excelleren. Wij blijven onze rol als kwaliteitshogeschool serieus nemen en
zullen aan alle gestelde eisen blijven voldoen zodat de waarde van het diploma ge-
garandeerd blijft.

Met vriendelijke groet,

Hogeschool ISBW

P.H.N.l. Slegers
Algemeen Directeur
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1 INLEIDING

1.1. Functie van het rapport

Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende

Beoordelende lnstantie is opgesteld ten behoeve van de accreditat¡e van de in paragraaf 1.2. genoemde

beoogde HBO bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Sociaal Pedagogische

Hulpverlening.

1.2. Beriikvan de beoordeling

1.2.1. De Hogeschool NTI veaorgt zestien HBO bacheloropleidingen binnen verschillende domeinen. Het

onderhavige rapport heeft betrekking op de beoogde

HBO bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, deeltijd - afstandsonderwijs;

HBO bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, deelt|d - afstandsonderwijs.

1.2.2. Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (hierna respectievelijk CMV en SPH genoemd) in één rapport

samengevat, omdat de opleidingen binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader

aangeboden worden. Niettemin wordt in het rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de

verschil lende opleidingen zichtbaar gemaakt.

1.2.3. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de gezamenlijke

Management Review van de opleidingen CMV en SPH.

1.3. Karakteristiek van de opleiding

1.3.1. Hogeschool NTI is met ingang van het collegejaar 2000-2001 door de minister van Onderwijs conform

artikel 6.9 WHW aangewezen als hogeschool. Als onderdeel van het Canadese Thomson Learning werd de

weg ingeslagen naar het HBO afstandsonderwijs. Hogeschool NTI is een betrekkelijk nieuwe opleider en

biedt sinds september 2000, bacheloropleidingen aan in een afstandsvariant. De opleider kent momenteel

circa 4500 studenten.

1.3.2. ln de visie van het NTI is het onderwijs flexibel ingericht via het onderwijskundige concept van

'blended learning'. NTI studenten kunnen door middel van dit concept studeren op hun eigen manier. Het

NTI wil haar visie uitdragen met nadrukkelijke aandacht voor de volgende vijf kenmerken:

1. 'Blended learning': een mix van onderwijsvormen die het leerproces van de student kan ondersteunen

en stimuleren. De mix bestaat uit zelfstudie, contactmomenten en e-learning.

2. Flexibel: het NTI faciliteert dat studenten de mate van begeleiding, in- en uitstroom, studietempo en de

leerweg zelf kunnen bepalen.

3. Financieel aantrekkelijk Hogeschool NTI biedt HBO opleidingen aan tegen een financieel aantrekkelijke

prijs.

4. Waardevol: Hogeschool NTI biedt geaccrediteerde en door het bedrijfsleven erkende opleidingen aan.

5. Doorgroeien: het NTI heeft speciale aandacht voor het faciliteren van doorstroom. Voor HBO-studenten

gaat het voornamelijk om de doorstroom naar de arbeidsmarkt. ln de toekomst moeten studenten

steeds meer kunnen doorstromen naar post HBO- of Masteropleidingen.
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1.3.3. Studenten die ingeschreven zijn bij Hogeschool NTI hebben bewust gekozen voor afstandsonderwijs.
Veel studenten zijn al werkzaam in de beroepspraktijk en kunnen op deze manier de stud¡e makkelijker
combineren met hun werk. Het voordeel van afstandsonderwijs is dat studenten zelf hun studietempo,
studiemoment en studieplaats kunnen bepalen.

1.3.4. Op grond van de vraag uit de markt (potentieel geïnteresseerden, afgestudeerde SPW'ers van het NTI
MBO College) heeft de hogeschool besloten om de opleidingen CMV en SPH te ontwikkelen.
Hogeschool NTI gaat onder de koepel Social Work deze twee opleidingen aanbieden, die, naar analogie van
de beroepspraktijlç naast hun eigen zelfstandigheid ook hun gemeenschappelijke kenmerken hebben. Dit
laatste komt tot uitdrukking in de gemeenschappelijke propedeuse. ln de hoofdfase zal er sprake zijn van
twee zelfstandige opleidingen (CMV en SPH) met een eigen curriculum die waar mogel'rjk en wenselijk
onderling nauw zullen samenwerken.

1.3.5. Voor de Social Work opleidingen heeft Hogeschool NTI een samenwerkingsverband gesloten met de
Hogeschool Utrecht (HU), waarbij de HU de vakinhoudelijke expertise heeft ingebracht en Hogeschool NTI
de onderwijskundige expertise met betrekking tot het'blended learning, concept.

1.3.6. Voor de opleidingen CMV en SPH geldt dat het onderwijsconcept nog verder is uitgebreid; een
intensief gebruik van de mogelijkheden van de digitale leeromgeving, een grote hoeveelheid verplichte
praktijktrainingen en een substantiële component praktijkleren door middel van vrijwilligerswerk en stage,
maken dat de opleidingen een verdere verfijning van het concept'blended learning'weerspiegelen.

1.4. Centrale aud¡t NTI

Op 12 juni 2007 heeft Hobéon een centrale audit uitgevoerd bij Hogeschool NTl, waarbij het auditteam de
volgende vragen aan de orde heeft gesteld:

' ls het beleid dat de hogeschool voert op de verschillende beleidsterreinen accreditatiewaardig? Ofi¡rel: is

het beleid zodanig uitgewerkt dat het bij voldoende implementatie ook leidt tot een voldoende
beoordeling in het kader van de accreditatie?

' Werkt het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de hogeschool adequaat? Ofr¡yel: werkt de PDCA-cyclus
(Plan, Do, Check, Act) binnen de instelling aantoonbaar?

' Wat wordt op het centrale niveau al voldoende en aantoonbaar geborgd, zodat dit niet meer iedere keer
(anders dan steekproefsgewijze) beoordeeld behoeft te worden bij de accreditatie-onderzoeken van de
afzonderlijke opleidingen of clusters van verwante opleidingen?

' Ziin er andere aandachtspunten die naar de mening van het auditteam vermelding behoeven?

De centrale audit werd verricht door dhr als lead-auditor, mevr.f als
deskundige afstandsonderwijs en mevr.f en mevr beide als secretaris.

ln onderhavig Adviesrapport zal bij elk facet - indien van toepassing - worden aangegeven hoe het
hogeschoolbrede beleid met betrekking tot het betreffende facet is vastgesteld en geborgd. De bevindingen
van het auditteam naar aanleiding van de centrale audit zijn aangevuld met het oordeel over de specifieke
uitwerking op opleidingsniveau.

@Hobéon' Certificering I Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding CMV en SPH Hogeschool NTt - maarr 2OOB I 2



1.5. Aanpak

1.5.1. Beoordelingsprocedureenwerkwijze
Bij de beoordeling van de betreffende beoogde opleidingen is uitgegaan van het door de NVAO

vastgestelde "Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs". Daarin staan de onderwerpen en

facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een beoogde opleiding moet richten. Voorts

zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die

beoogde opleiding als voldoende kan worden beoordeeld.

Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de beoogde opleidingen voorbereid

op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NvAo-Toets¡ngskader.

Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende beoogde opleidingsvarianten geldt het

volgende:

De beoogde opleidingen CMV en 5PH hebben zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties

en doelstelling tenminste gebaseerd op het landelijk ontwikkeld beroepsprofiel en de

opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende beoogde

opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: "Domeinspecifieke Eisen").

Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende

mate gespecificeerd is en passend is voor een CMV en SPH opleiding op HBO-niveau. Het aud¡tteam heeft dit
kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet .l.1.

De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten:

Documentanalyse
Het gaat hier om een analyse en beoordeling van (i) de door Hogeschool NTI aangeleverde Management

Review /.Zelfevaluatie met betrekking tot de opleidingen CMV en SPH, (ii) de in het kader van de interne

sturingscyclus opgeleverde managementrapportages en (ii) de onderliggende documentat¡e die betrekking

had op bijvoorbeeld: strategische keuzen en de positie in de markt, interne organisatie, de (systematiek van)

interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende verbetermaatregelen, ontwikkelingen in het

beroepenveld, beroeps- en opleidingsprofielen, (validatie) eindkwalificaties, curricula en de interne en

externe evaluatie daarvan, werkvormen, toetsing en beoordeling, kwantitatief en kwalitatief

personeelsbeleid, internationalisering, instroombeleid, studiebegeleiding, condities voor continuiteit.

Op basis van de door Hogeschool NTI aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld

kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van beide opleidingen. Het auditteam heeft dit
beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking

via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuiteit, studenten- en

docentenbelangen.

Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende beoogde opleidingen

op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse.
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Audit
De audit was gericht op een actieve'controle'door middel van een visitatiel, uitgevoerd door een auditteam
waarvan deel uitmaakten drie externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Social WorK één
student, één lead auditor, één auditor'onderwijs'vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens
vanuit Hobéon Certificering.

Onder'controle'moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management,
coördinatie, examencommissie, sta0 heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven
beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen kunnen worden geimplementeerd en
(ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is.

Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven,
meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand
van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële vooaieningen betreft- ook
door eigen waarneming.

De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer:

' Ovezichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de beoogde opleidingen overleg
voeren.

. Verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld.

. LandelUkeberoepsprofielen.

. NTlOpleidingsprofielSocialWork.

. Detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten.

' De'beroepsproducten'die gedurende de opleiding door studenten zullen worden opgeleverd.

Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen
van inhoud, opzet en uitvoering van de opleidingsprogramma's en van de daarmee samenhangende
personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzíeningen.

Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Toetsingskader vermelde facetten beoordeeld, op basis
waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een
conceptrapport dat aan de opleidingen werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke
onjuistheden.

Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbU de gronden waarop
dat oordeel is gebaseerd.

I Visitâtie heeft op 2 oktober 2007 plaatsgevonden.
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