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4 De OC-wijzer

De OC’s worden wijzer!

De kwaliteit van het onderwijs neemt in veel discussies op universiteiten en ho-

gescholen een prominente rol in. Toch worden de studenten die verreweg het 

dichtst bij de opleidingen staan en het meeste te maken hebben met de kwaliteit 

van het onderwijs, vaak over het hoofd gezien. En dit is vreemd, aangezien de 

studenten – en docenten – in opleidingscommissies, de kwaliteitsbewakers bij 

uitstek zijn.  

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft deze OC-wijzer gemaakt om leden 

van opleidingscommissies wegwijs te maken in het oerwoud van regels. Daar-

naast willen we de studenten en docenten ook bewust te maken van de moge-

lijkheden die een opleidingscommissie heeft. In de OC-wijzer staat een overzicht 

van je taken en bevoegdheden en kun je allerlei tips en voorbeelden vinden die je 

kunnen helpen bij je werkzaamheden. 

Bovendien organiseert de LSVb regelmatig trainingen voor leden van inspraak- en 

medezeggenschapsorganen. Ook kun je ons altijd bellen of mailen met je vragen 

en opmerkingen. Aarzel niet om dit te doen wanneer dat nodig is of wanneer je 

actief wilt worden binnen de LSVb. 

Kijk gerust op onze site www.lsvb.nl voor data van activiteiten en meer informatie 

of kom eens langs op het pand in Utrecht.

Het LSVb-bestuur 2008-2009

Lisa Westerveld (voorzitter) 

János Betkó (vice-voorzitter) 

Thijs de Wit (secretaris) 

Wimar Hebels (penningmeester) 

Zarko Baban (algemeen bestuurslid)
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Een opleidingscommissie (OC) is een 

inspraakorgaan waarin zowel studen-

ten als docenten van een opleiding 

vertegenwoordigd zijn.  In dit hoofd-

stuk zal er kort worden ingegaan op 

de taken van de OC.

1.1 Taken
In de medezeggenschap van het 

hoger onderwijs vervult de OC een 

unieke taak, omdat de OC zich al-

leen met onderwijszaken bezighoudt. 

Zowel docenten als studenten nemen 

in dit orgaan zitting. De OC is officieel 

geen medezeggenschapsorgaan maar 

een inspraakorgaan. Dat betekent dat 

de OC geen besluiten kan afdwingen 

maar alleen een adviserende rol heeft.  

De OC adviseert de faculteitsraad, het 

faculteitsbestuur en het opleidingsbe-

stuur of de opleidingsdirecteur over 

de opbouw en de inhoud van het 

programma van de opleiding. Kwali-

teitsbevordering- en bewaking staan 

hierbij centraal. De OC heeft drie kern-

taken:

1. advies uitbrengen over de onder-

wijs- en examenregeling (OER);

2. het jaarlijks beoordelen van de wijze 

van uitvoeren van de OER;

3. het gevraagd of ongevraagd advies 

uitbrengen over alle aangelegenhe-

den betreffende het onderwijs binnen 

de opleiding (onderwijsuitvoering, de 

onderwijsprogrammering, studieadvi-

sering, studiebegeleiding, cursuseva-

luaties, cursussen voor docenten etc.)

Hoe vaak een opleidingscommissie bij 

elkaar komt, verschilt per opleiding. 

De frequentie van vergaderen kan de 

OC zelf vaststellen, maar het verdient 

de voorkeur om regelmatig bij elkaar 

te komen. Bovendien kan het zinvol 

zijn om, afhankelijk van de opleiding, 

af en toe met OC’s van verwante oplei-

dingen te vergaderen. 

Een opleidingscommissie heeft ook 

een meldpuntfunctie richting stu-

denten, studenten moeten klachten, 

suggesties en problemen over cur-

sussen, tentamens en stafleden kun-

nen aandragen bij de student-leden 

van de OC. Je kunt bijvoorbeeld een 

e-mailadres aanmaken waar stu-

denten vragen of klachten naar toe 

kunnen sturen. Een aantal OC’s heeft 
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een meldpunt op internet of op een 

Blackboard-community. Natuurlijk is 

een fysiek meldpunt ook erg handig: 

hierbij kun je denken aan een klach-

tenboek of bus in de kantine.

1.2 Functieverdeling
In een OC hebben zowel docenten 

als studenten zitting. Idealiter zijn er 

evenveel studenten als docenten. De 

studentleden worden aangeduid als 

de studentengeleding en de docen-

ten als de docentengeleding. Meestal 

werken deze twee geledingen nauw 

samen en staan ze op gelijke voet. 

Binnen de OC worden er verschillende 

functies onderscheiden: de voorzitter, 

de secretaris, de studentleden, de do-

centleden, het dagelijks bestuur, een 

werkgroep en wellicht raadgevende 

leden.

Voorzitter

Een goede voorzitter is essentieel 

voor het functioneren van de OC. De 

voorzitter heeft een grote invloed op 

sfeer en de eenheid van de commissie. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor 

het formuleren en bewaken van de 

jaarplanning. Daarnaast is hij het aan-

spreekpunt voor andere betrokkenen 

in het onderwijsbeleid. Ook draagt de 

voorzitter zorg voor een goed verloop 

van de vergadering met het oog op 

de tijdsbewaking en zorgt hij ervoor 

dat ieder lid zijn mening kan geven. 

Aan het begin van de vergadering is 

de voorzitter ervoor verantwoordelijk 

dat er overeenstemming bestaat over 

de te behandelen punten, de volgorde 

van behandeling en de tijd die aan 

elk punt wordt besteed. De voorzitter 

houdt ook in de gaten of de onder-

steuning en de faciliteiten van vol-

doende kwaliteit zijn om als OC goed 

te kunnen functioneren. Vaak is het zo 

dat de voorzitter geleverd wordt door 

de docentgelding, natuurlijk kun je 

er ook voor kiezen om een studentlid 

voorzitter van de OC te maken. Zorg 

in ieder geval voor een open discussie 

over het voorzitterschap en kies een 

voorzitter die uit het belang van de 

hele opleidingscommissie handelt.

Secretaris

De (ambtelijke) secretaris verzorgt 

de notulen van de vergaderingen en 

verwerkt de binnengekomen post. 

Van alle poststukken wordt een post-

lijst gemaakt, waarop per poststuk de 

datum, de verzender en ontvanger en 

het onderwerp staan vermeld. Deze 

lijst wordt als bijlage meegestuurd 
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met de agenda, zodat iedereen zicht 

heeft op de post. Verder zorgt de se-

cretaris er voor dat alle OC-leden op 

tijd de vergaderstukken binnen heb-

ben en maakt eventueel ook afspra-

ken voor de OC. Daarnaast zorgt de 

secretaris ervoor dat er een geschikte 

vergaderruimte geregeld is.

Student-leden

De opleidingen zijn verplicht om 

studenten in de OC zitting te laten 

nemen. In de OC zijn zij de belan-

genbehartigers van de studenten. Ze 

hebben de speciale verantwoordelijk-

heid ervoor te zorgen dat de opleiding 

voor studenten aantrekkelijk blijft. 

Hoe de studentleden gekozen worden 

verschilt per opleiding. Soms worden 

de voorzitter van de OC, indien dit een 

docent is. 

Docent-leden

Naast studenten maken ook docenten 

deel uit van de OC.  Docenten zitten 

vaak langer in de OC dan de meeste 

studentleden en hebben daardoor 

meer kennis en ervaring. Dat heeft 

het voordeel dat je als studentlid een 

krachtig geluid kunt uitdragen als je 

het met elkaar eens bent.  Het kan 

echter ook als nadeel hebben, dat het 

perspectief van de studenten in de 

verdrukking komt en de mening van 

docenten gaat overheersen. Door je 

als studentlid goed voor te bereiden, 

te weten wat je rechten zijn en je niet 

in een hoekje te laten drukken, kun je 

Esther Tienstra, OC sociologie UVA:

‘In onze opleidingscommissie wilden do-

centen het tweede instroommoment voor 

de master afschaffen.  Ze dachten dat het 

tweede instroommoment te veel tijd en geld 

kostte. Toen er een patstelling ontstond 

hebben we een werkgroepje ingesteld om 

uit te zoeken wat de voor- en nadelen van 

een tweede instapmoment zijn. Het extra 

werk bleek ontzettend mee te vallen, en de 

opleidingscommissie heeft besloten om het 

tweede instroommoment te handhaven!‘

ze democratisch 

gekozen, bij 

andere opleidin-

gen worden ze 

aangewezen of 

gevraagd.  Het is 

handig om een 

studentlid aan te 

wijzen dat ver-

antwoordelijk is 

voor het contact 

tussen de stu-

dentgeleding en 

ervoor zorgen 

dat de stem van 

studenten seri-

eus wordt geno-

men. 

Werkgroep

Er zijn dingen 

waar je binnen 

de OC niet mak-

kelijk uitkomt: je 

blijft maar pra-

ten maar je komt 

niet tot een 
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oplossing. Dan kan het helpen om een 

werkgroep in te stellen door een paar 

mensen uit de OC aan te wijzen die 

het probleem in een kleiner groepje 

kunnen gaan oplossen. Ook kun je al 

bij voorbaat verschillende werkgroe-

pen vormen die zich elk met een an-

der onderwerp bezig houden, zodat je 

effectiever kunt functioneren.  Het is 

dan wel  belangrijk dat er regelmatig 

informatie wordt teruggekoppeld naar 

de gehele OC, zodat iedereen op de 

hoogte blijft van de ontwikkelingen.  

Raadgevende leden

Het is ook mogelijk dat de stageco-

ördinator en studieadviseur of SLB-er 

(Studieloopbaan begeleider) als raad-

gevend lid deelnemen aan de verga-

deringen van de OC. Zij kunnen ge-

vraagd worden aan een bepaalde (of 

alle) vergadering deel te nemen. Als ze 

niet aan de vergaderingen deelnemen 

is het handig om te zorgen dat ze op 

de hoogte blijven door de notulen en 

stukken naar ze op te sturen.

1.3 De jaarplanning
Om te bepalen wat de OC wil bereiken 

is het belangrijk om een jaarplanning 

of beleidsplan te maken. In de eerste 

plaats kunnen de doelen en verwach-

tingen van de verschillende OC-leden 

zo op elkaar afgestemd worden. In de 

tweede plaats wordt het voor ieder 

lid overzichtelijk waar aan gewerkt 

gaat worden en hoe de taken worden 

verdeeld. In de derde plaats kan er 

op jaarplanningen of beleidsplan-

nen worden voortgebouwd zodat het 

voor de opvolgers inzichtelijk is waar 

de opleidingscommissie mee bezig is 

geweest. Het is wenselijk om het plan 

openbaar te maken, zodat iedereen 

weet waar de OC aan werkt. Boven-

dien zijn dan aan het einde van het 

jaar de behaalde resultaten zichtbaar.

1.3.1 Het maken van een jaarplan-

ning

In eerste instantie moet er een inven-

tarisatie worden gemaakt over de 

verwachte tijdsinvestering, de inte-

resses en de capaciteiten van de ver-

schillende leden. Vervolgens moet er 

gekeken worden naar wat er bereikt 

kan worden. Het is goed om eerst een 

prioriteitenlijst te maken. Om te be-

palen wat prioriteit heeft, kun je op 

onderzoek uit te gaan. Vergaar zoveel 

mogelijk informatie, van het oplei-

dingsbestuur, van oud OC-leden, van 

faculteitsraden en van andere mensen 

met kennis van zaken. Wordt niet te 
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snel concreet; sommige doelstellingen 

vergen een lange termijn planning, 

maar zijn zeker de moeite waard om 

aan te pakken. 

Het is ook zinnig om ook na te den-

ken over wat je persoonlijk zou willen 

leren binnen de OC. Wanneer je de 

doelen hebt vastgesteld, kan de lijn 

voor het komende jaar worden uitge-

stippeld. Probeer concrete plannen 

te bedenken zodat je een realistisch 

plan kunt schrijven. Denk hierbij aan 

de volgende vragen: Wat willen we 

precies? Hoeveel tijd gaat het kosten? 

Kan iemand het alleen of moeten er 

meerdere mensen op een onderwerp 

worden gezet? Is het verstandig voor 

bepaalde onderwerpen werkgroepen 

op te richten? Wees er alert op dat de 

doelen en het bijbehorende tijdspad 

die gesteld worden door de hele op-

leidingscommissie gedragen worden, 

evenals de keuze voor de personen 

die de verschillende doelstellingen uit 

gaan voeren. Tot slot is het verstan-

dig het beleidsplan nog eens kritisch 

te bespreken. Geen dingen over het 

hoofd gezien? Is iedereen tevreden? 

Dan is het beleidsplan klaar om open-

baar gemaakt te worden. Dit kan 

bijvoorbeeld op de website van de 

opleiding of van de OC. Ook kun je er 

voor kiezen om een e-mail naar alle 

studenten te sturen waarin je uiteen-

zet wat je van plan bent. Je kunt daar-

naast proberen een fysieke versie rond 

te delen, bijvoorbeeld met behulp van 

postvakjes. Het is verder erg handig 

om een kopie naar de faculteits- of 

deelraad te sturen, zodat ze kunnen 

inspelen op wat er op opleidingsni-

veau gebeurt.

1.3.2 Evaluatie van het beleidsplan

Bespreek regelmatig of de uitgestip-

pelde lijn wordt gevolgd, en of het 

misschien zinnig is om af te wijken 

van eerder gestelde doelen omdat 

er acute zaken zijn gaan spelen. Het 

motiveert bovendien om behaalde 

resultaten met elkaar te bespreken. 

Een goede evaluatie aan het eind van 

het jaar is goed voor de OC, voor je 

opvolgers en voor de achterban. Voor 

alle partijen geldt: er wordt zichtbaar 

wat je hebt bereikt, wat er is blijven 

liggen en welke wegen er bewandeld 

zijn om de doelstellingen te behalen. 

Het kan zinnig zijn om een openbare 

en een vertrouwelijke versie te schrij-

ven die intern blijft en eventueel bij de 

overdracht wordt gebruikt. Dat is het 

geval wanneer de OC een moeilijk jaar 
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heeft gehad, bijvoorbeeld door inter-

ne strubbelingen of door een dwars-

zittend opleidingsbestuur. In de ver-

trouwelijke versie kunnen mensen bij 

naam genoemd worden. De openbare 

versie is gecensureerd om verhoudin-

gen niet onnodig te verstoren.
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Om als OC optimaal te kunnen func-

tioneren is het belangrijk dat je iets 

weet over de organisatiestructuren 

van je universiteit of hogeschool. 

Bovendien is het belangrijk te weten 

welke medezeggenschapsorganen er 

bestaan en hoe deze met elkaar com-

municeren. Besluiten op facultair of 

centraal niveau hebben invloed op 

de opleidingen, bijvoorbeeld als het 

gaat om het studentenstatuut  en het 

systeem voor kwaliteitszorg.  Hoge-

scholen zijn anders georganiseerd 

dan universiteiten. Bovendien kennen 

de universiteiten twee verschillende 

structuren: een gedeelde en een on-

gedeelde structuur. In de volgende 

paragrafen worden de verschillende 

structuren besproken.

2.1 Hogescholen
De huidige Wet op Hoge onderwijs en 

Wetenschappelijk onderzoek (WHW) 

laat de bestuursstructuur voor hoge-

scholen open. De meeste hogescho-

len zijn bijzondere instellingen; afhan-

kelijk van de organisatie, bijvoorbeeld 

een stichting of een vereniging, wordt 

de bestuursstructuur bepaald. Globaal 

zijn er vier niveaus te onderscheiden: 

verschillende hogescholen gezamen-

lijk, hogeschoolniveau, onderdeel-

niveau en opleidingsniveau.

2.1.1 Verschillende hogescholen 

gezamenlijk

Op dit niveau houdt een organisatie 

of stichting vaak meerdere hoge-

scholen in stand. Een organisatie kan 

bijvoorbeeld een hogeschool voor 

sociaal onderwijs en een hogeschool 

voor economisch onderwijs besturen. 

In dat geval zijn er twee organen op 

dit niveau actief: het bestuur en een 

gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad. De laatste wordt gekozen 

door en uit de medezeggenschapsra-

den die per instelling bestaan. In een 

reglement wordt opgenomen hoe de 

raad is samengesteld en welke be-

voegdheden ze heeft.

2.1.2 Hogeschoolniveau

Op het niveau van hogescholen zijn er 

drie organen actief: de bestuursraad, 

het dagelijkse bestuur en de mede-

zeggenschapsraad. De bestuursraad 

is een algemeen bestuur dat toezicht 

houdt op de dagelijkse leiding van de 

 2 Organisatiestructuren
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hogeschool. Het bestuur wordt in-

gesteld door het Ministerie van On-

derwijs, Cultuur en Wetenschappen 

en heet meestal College van Bestuur 

(CvB). In het bestuursreglement stelt 

het CvB op wie binnen de hogeschool 

welke taken heeft. Deze organisatie-

structuur is overzichtelijk opgenomen 

in organogram 1.

De medezeggenschapsraad bestaat 

voor de helft uit medewerkers van de 

hogeschool en voor de andere helft 

uit studenten. Deze studenten wor-

den gekozen door en uit hun eigen 

gelederen. De raad benoemt zelf een 

voorzitter. In de wet is bepaald waar-

over het CvB de medezeggenschaps-

raad minimaal moet informeren, over 

welke onderwerpen advies moet 

worden gevraagd en op welke onder-

werpen instemming vereist is. Voor de 

OC is het belangrijk om te weten dat 

de medezeggenschapsraad in moet 

stemmen met de vaststelling van de 

onderwijs- en examenregeling (OER) 

met uitzondering van: 

- De inhoud van de opleiding en de 

daaraan verbonden examens; 

- De eindtermen van de opleiding; 

- De inrichting van praktische oefenin-

gen; 

- De studielast van de opleiding en de 

verschillende vakken; 

- Het regelen van de studieadvisering 

in het eerste jaar van de opleiding.

2.1.3 Onderdeelniveau

Binnen hogescholen kunnen kleinere 

organisatorische eenheden worden 

ingesteld. Deze domeinen, faculteiten, 

instituten of academies moeten in het 

bestuursreglement worden opgeno-

men. In dit reglement moet duidelijk 

staan beschreven welke taken het 

bestuur met betrekking tot deze on-

derdelen heeft. Volgens de wet moet 

er voor ieder onderdeel een deelraad 

worden ingesteld. De bevoegdheden 

van die raad hangen af van de be-

voegdheden die de bestuurders heb-

ben.

2.1.4 Opleidingsniveau

Op sommige hogescholen is er voor 

iedere opleiding een apart bestuur. De 

WHW schrijft op het opleidingsniveau 

voor dat er per opleiding een OC en 

een examencommissie moet worden 

ingesteld. De examencommissie is 

verantwoordelijk voor de organisatie 

en coördinatie van de tentamens en 

het afnemen van examens. De oplei-

dingscommissie kan zelf bepalen of 

ze het wenselijk vindt dat een lid van 
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de examencommissie ook lid is van de 

OC, want dit kan belangenverstrenge-

ling tot gevolg hebben.

2.2 Universiteiten
Op universitair niveau zijn er twee 

organisatiestructuren mogelijk: de on-

gedeelde en gedeelde raad. Het eerste 

houdt in dat studenten en docenten 

gezamenlijk zijn vertegenwoordigd 

in universiteit- en faculteitsraden. Bij 

de gedeelde raad zijn er aparte orga-

nen voor studenten en personeel: de 

studenten- en ondernemingsraden. 

Deze bestuurslagen zijn bij de wet 

vastgesteld. Eventuele tussenlagen 

zijn mogelijk. Boven het centraal ni-

veau vinden we voor openbare univer-

siteiten de Raad van Toezicht en het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW). De Raad van 

Toezicht beoordeelt het bestuur van 

de universiteit in zijn geheel en staat 

het College van Bestuur (CvB) met 

raad bij. Het geeft goedkeuring aan 

begrotingen, het jaarverslag en regle-

menten. De leden van de raad worden 

door de Minister van OCW benoemd. 

Bij de bijzondere (christelijke) univer-

siteiten (RU Nijmegen, UvTilburg en 

de VU) is er in plaats van de Raad van 

Toezicht en het ministerie een ander 

toezichthoudend orgaan, zoals een 

stichtingsbestuur en de bisschoppen-

conferentie. De twee structuren van 

de universiteiten worden aan de hand 

van de drie volgende bestuurlijke la-

gen beschreven.

2.2.1 Universiteiten met universi-

teits- en faculteitsraden

a. Centraal niveau

Op centraal niveau bestaan de Raad 

van Toezicht, het College van Bestuur 

(CvB) en de Universiteitsraad. De Uni-

versiteitsraad bestaat uit maximaal 24 

leden, de helft gekozen door en uit 

het personeel, de andere helft door en 

College van Be-
stuur (CvB)

Raad van Toezicht 
(RvT)

Ministerie van 
OCW

Faculteit / Instituut 
/ School

Opleiding

Centrale medezeg-
genschap

Decentrale mede-
zeggenschap

Opleidingscom-
missie

Organogram 1: Structuur van een hogeschool of 
een universiteit met ongedeelde raad
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uit studenten. Bij wet is geregeld waar 

het CvB minimaal informatie over 

moet verstrekken, over welke onder-

werpen advies moet worden gevraagd 

en voor welke onderwerpen het CvB 

de instemming van de  Universiteits-

raad nodig heeft. De Universiteitsraad 

moet instemmen met het studenten-

statuut en het systeem van kwaliteits-

zorg. Het personeel in de Universi-

teitsraad heeft instemmingsrecht op 

onderwerpen die de rechtspositie van 

het personeel beïnvloeden.

b. Facultair niveau

Aan het hoofd van een faculteit staat 

de decaan. Soms wordt er bepaald dat 

er een faculteitsbestuur wordt inge-

steld waarvan de decaan voorzitter is. 

In dat geval wordt een student aange-

steld die de vergaderingen bijwoont 

en een adviserende stem heeft. De de-

caan stelt de OER vast en moet zorgen 

voor regelmatige beoordeling van de 

OER. Bovendien stelt de decaan vast 

hoe de faculteitsraad en het collectief 

klachtrecht zijn vormgegeven. Het 

collectief klachtrecht is geregeld in 

artikel 9.28 van de WHW. Daarin staat 

dat studenten het recht hebben om 

collectief hun beklag te doen wanneer 

de universiteit haar verplichtingen 

niet nakomt. Het beklag moet worden 

gedaan bij het faculteitsbestuur of 

de decaan. In het faculteitsreglement 

staat beschreven hoe groot de groep 

die een klacht indient minimaal moet 

zijn. Voor OC’s kan dit van belang zijn, 

bijvoorbeeld wanneer de nakijkter-

mijnen voor een tentamen steeds 

overschreden worden en studenten 

daardoor in de knoei komen met ver-

volgcolleges. Als er een facultair sys-

teem van kwaliteitszorg is, wordt dit 

ook door de decaan vastgesteld. 

De decaan stelt het faculteitsregle-

ment vast, waarin is opgenomen 

hoe de opleidingscommissie wordt 

benoemd. Deze worden vervolgens 

in de OER opgenomen. Verder stelt 

de decaan de  examencommissie in 

en legt de vooropleidingseisen voor 

vrijstellingen vast. De faculteitsraad 

bestaat, net als de universiteitsraad, 

uit maximaal 24 personen, de helft 

door en uit het personeel gekozen, de 

andere helft door en uit studenten. Bij 

wet is geregeld welke informatie de 

faculteitsraad minimaal krijgt, waar-

over advies moet worden gevraagd 

en waarover instemming nodig is. De 

faculteitsraad moet instemmen met 

het systeem van kwaliteitszorg als dat 
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specifiek voor de faculteit geldt en 

met het opleidingsgedeelte van het 

studentenstatuut. De decaan heeft 

instemming nodig voor besluiten tot 

vaststelling of wijzigingen van het 

faculteitsreglement en de OER, met 

uitzondering van: 

- De inhoud van de opleiding en de 

daaraan verbonden examens; 

- De eindtermen van de opleiding; 

- De inrichting van praktische oefenin-

gen; 

- De studielast van de opleiding en de 

verschillende vakken; 

- Het regelen van de studieadvisering 

in het eerste jaar van de opleiding.

Het is de bedoeling dat de universi-

teitsraad en de faculteitsraden contact 

met elkaar hebben. Wanneer er pro-

blemen zijn op meerdere opleidingen 

op verschillende faculteiten, kunnen 

de faculteitsraden dit aankaarten bij 

de Universiteitsraad. De Universiteits-

raad kan de faculteitsraden informe-

ren over nieuwe ontwikkelingen die 

de faculteiten aangaan.

c. Opleidingsniveau

Op het opleidingsniveau vinden we 

het opleidingsbestuur of de onder-

wijsdirecteur, de OC en de examen-

commissie. De examencommissie is 

verantwoordelijk voor het afnemen 

en het coördineren van examens. De 

wet verbiedt niet dat een lid van de 

examencommissie ook lid is van de 

OC. Sommige OC’s weigeren dit wel, 

omdat het belangenverstrengeling in 

de hand kan werken. De decaan moet 

er voor zorgen dat er een opleidings-

bestuur of een opleidingsdirecteur 

is. Wanneer er een opleidingsbestuur 

is, moet er een studentlid zijn. Deze 

student heeft, anders dan in het fa-

culteitsbestuur, volledige inspraak en 

mag geen lid zijn van de OC. De facul-

teitsraden plegen overleg met de OC’s 

van hun faculteit.

2.2.2 Universiteiten met studenten- 

en ondernemingsraden

a. Centraal niveau

Op centraal niveau is er de Raad van 

Toezicht, het College van Bestuur 

(CvB) en de Universiteitsraad. Het 

bestuur van een universiteit stelt de 

ondernemingsraad in. Als er een on-

dernemingsraad voor het personeel 

wordt ingesteld, moet er ook voor 

studenten een studentenraad worden 

ingesteld. Deze ondernemingsraden 

vallen wettelijk niet onder de WHW, 

maar onder de WOR, de Wet op On-

dernemingsraden. We noemen dit 
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systeem gedeelde medezeggenschap, 

omdat studenten en personeel ieder 

hun eigen orgaan hebben. In gemeen-

schappelijke vergaderingen komen ze 

bij elkaar. In die formatie overleggen 

ze met het CvB.

De studentenraad moet instemmen 

met het studentenstatuut. Instem-

ming van zowel de studentenraad als 

de ondernemingsraad is nodig voor 

het vaststellen van het systeem van 

kwaliteitszorg, het instellingsplan en 

het bestuurs- en beheersreglement. 

De ondernemingsraad moet ook 

instemmen met een aantal onder-

werpen die te maken hebben met 

arbeidsvoorwaarden. De onderne-

mingsraad vraagt advies aan het CvB 

over organisatorische besluiten, zoals 

reorganisatie en investeringen.

b. Facultair niveau

die de vergaderingen bijwoont en een 

adviserende stem heeft. De decaan 

stelt de OER vast en zorgt voor een 

regelmatige beoordeling van de OER. 

Bovendien stelt de decaan vast hoe de 

facultaire studentenraad en het collec-

tief klachtrecht vormgegeven zijn. Het 

collectief klachtrecht is geregeld in 

artikel 9.28 van de WHW. Daarin staat 

dat studenten het recht hebben om 

collectief hun beklag te doen wanneer 

de universiteit haar verplichtingen 

niet nakomt. Het beklag moet worden 

gedaan bij het faculteitsbestuur of 

de decaan. In het faculteitsreglement 

staat beschreven hoe groot de groep 

moet zijn die een klacht indient. Voor 

Organogram 2. Structuur van een universiteit met aparte ondernemings-
raad en studentenraad (gedeeld).

College van Be-
stuur (CvB)

Raad van Toezicht 
(RvT)

Ministerie van 
OCW

Faculteit / Instituut 
/ School

Opleiding

Centrale Studen-
tenraad

Facultaire Studen-
tenraad

Opleidingscom-
missie

Centrale Onderne-
mingsraad

Ondernemings-
raad / Deelraad

Aan het hoofd van 

de faculteit staat de 

decaan. Soms wordt 

er bepaald dat er 

een faculteitsbestuur 

wordt ingesteld 

waarvan de decaan 

voorzitter is. In dat 

geval wordt een 

student aangesteld 
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overschreden worden en studenten 

daardoor in de knoei komen met ver-

volgcolleges.

Als er een facultair systeem van kwa-

liteitszorg is, wordt dit ook door de 

decaan vastgesteld. De decaan stelt 

het faculteitsreglement vast, waarin 

is opgenomen hoe de OC wordt be-

noemd. Deze worden vervolgens in de 

OER opgenomen. Verder stelt de de-

caan de examencommissie in en legt 

de vooropleidingseisen voor vrijstel-

lingen vast. Ook worden in het facul-

teitsreglement het aantal leden van de 

facultaire studentenraad, de wijze van 

verkiezingen en de zittingsduur van 

leden geregeld.

Iedere faculteit moet een facultaire 

studentenraad hebben. Deze studen-

tenraad heeft dezelfde instemmings- 

en adviesrechten als de centrale 

minimaal krijgt, waarover advies moet 

worden gevraagd en waarover in-

stemming nodig is. De faculteitsraad 

moet instemmen met het systeem van 

kwaliteitszorg als dat specifiek voor de 

faculteit geldt en met het opleidings-

gedeelte van het studentenstatuut. De 

decaan heeft instemming nodig voor 

besluiten tot vaststelling of wijzigin-

gen van het faculteitsreglement en de 

OER, met uitzondering van: 

- De inhoud van de opleiding en de 

daaraan verbonden examens; 

- De eindtermen van de opleiding; 

- De inrichting van praktische oefenin-

gen; 

- De studielast van de opleiding en de 

verschillende vakken; 

- Het regelen van de studieadvisering 

in het eerste jaar van de opleiding.

Iedere faculteit heeft verplicht een 

Yorick Bleijenberg, OC Moleculaire Le-

venswetenschappen RU Nijmegen:

‘Goede communicatie met de Facultaire 

Raad of Deelraad is belangrijk. Onze OC 

wilde iets in het OER veranderd maar had 

daar niet duidelijk over overlegd met de FR, 

waardoor zij onze wijziging weer uit het OER 

heeft gehaald. Als je goed overlegt met de FR, 

kun je veel effectiever werken!’

OC’s kan dit 

belangrijk zijn, 

bijvoorbeeld 

wanneer het op-

leidingsbestuur 

geen actie on-

derneemt wan-

neer nakijkter-

mijnen voor een 

tentamen steeds 

studentenraad 

voor zover het 

kwesties betreft 

die de faculteit 

in het bijzonder 

aangaan. Bij 

wet is geregeld 

welke informa-

tie de facultaire 

studentenraad 
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medezeggenschapsorgaan voor het 

personeel. Is er een ondernemings-

raad op centraal niveau, dan is er 

facultair niveau een onderdeelcom-

missie. De decaan moet instemming 

hebben van de ondernemingsraad 

op zaken betreffende arbeidsvoor-

waarden en moet advies vragen over 

organisatorische besluiten, zoals het 

veranderen van afstudeerrichtingen of 

uitbreiding van de faculteit. 

c. Opleidingsniveau

Op het opleidingsniveau vinden we 

het opleidingsbestuur, de OC en de 

examencommissie. De examencom-

missie is verantwoordelijk voor het 

afnemen van examens en de coördi-

natie en organisatie van tentamens. 

De wet verbiedt niet dat een lid van 

de examencommissie ook lid is van de 

OC. Sommige OC’s weigeren dit wel, 

omdat het belangenverstrengeling in 

de hand kan werken. De decaan moet 

er voor zorgen dat er een opleidings-

bestuur of een opleidingsdirecteur 

is. Wanneer er een opleidingsbestuur 

is, moet er een studentlid zijn. Deze 

student heeft, net als in het faculteits-

bestuur, adviesrecht en mag geen lid 

zijn van de OC.

2.3 Studentenvakbonden
Buiten de formele organisatiestruc-

tuur om hebben een aantal instel-

lingen een studentenvakbond. De 

vakbonden zijn niet gebonden aan 

wettelijke regelgeving. Ze zijn goed 

op de hoogte van het beleid op lan-

delijk niveau en vertalen dit naar de 

instellingen, via de medezeggen-

schapsorganen of via het netwerk 

dat ze binnen de instelling hebben. 

Bovendien hebben ze vaak een stu-

dentensteunpunt of rechtsbureau, 

waar studenten met hun vragen naar 

toe kunnen. De studentenvakbonden 

hebben contact met elkaar en zijn 

verenigd in de Landelijke Studenten 

Vakbond. Dit grote netwerk zorgt er 

voor dat de benodigde informatie snel 

boven tafel is. Doordat de vakbon-

den onafhankelijk opereren zijn ze in 

staat om, wanneer dat nodig is, door 

bijvoorbeeld actie of publiciteit meer 

druk op de ketel te zetten. Ook orga-

niseren veel vakbonden en de LSVb 

trainingen voor opleidingscommissies 

en kun je er terecht voor informatie.  

In bijlage 1 kun je opzoeken waar je 

de studentenvakbond in jouw studie-

stad kunt vinden.
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De cultuur binnen je opleiding en 

faculteit is minstens zo belangrijk als 

de formele structuur. Hoe groot je 

invloed als OC is hangt voor een groot 

deel af van je contacten in de informe-

le sfeer. Het is dan ook belangrijk om 

een netwerk op te bouwen. Je kunt 

denken aan docenten, oud OC-leden, 

medestudenten, opleidingsbestuur-

ders, leden van de faculteitsraad, de 

centrale medezeggenschapsraad, de 

studentenvakbond en de Landelijke 

Studenten Vakbond. Een goed net-

werk zorgt ervoor dat je niet telkens 

zelf het wiel uit hoeft te vinden. Bo-

vendien draagt het bij aan je bekend-

heid; mensen weten jou ook te vinden 

wanneer ze jouw kennis nodig heb-

ben.

Ook doe je er goed aan te ontdekken 

hoe de informele machtsstructuren in 

elkaar steken. Door goed op te letten 

in een vergadering kun je al een hele-

boel ontdekken. Wie kunnen het goed 

met elkaar vinden en welke personen 

hebben duidelijk invloed op de be-

sluitvorming? Contacten in de infor-

mele sfeer kunnen je veel informatie 

verschaffen die je in vergaderingen 

niet boven tafel krijgt. Toon interesse, 

stel vragen en ga af en toe eens uit 

eigen beweging langs bij iemand. Ga 

daarbij zorgvuldig om met de infor-

matie die je krijgt buiten vergaderin-

gen om. Hierdoor neem je jezelf en 

een ander serieus. Dat maakt het wer-

ken in de OC makkelijker, maar vooral 

ook leuker. Je leert enorm veel als je je 

oren en ogen openhoudt. Bovendien 

kunnen de contacten die je opdoet in 

het verloop van je studie goed van pas 

komen.

Soms zijn opleidingsbesturen blij met 

een actieve OC, soms kiezen ze uit 

angst voor heibel met de OC de weg 

van de minste weerstand en leveren 

ze slechts de noodzakelijke informatie 

aan de opleidingscommissie. Daar-

naast komt het regelmatig voor dat 

OC’s nauwelijks functioneren, waar-

door er weinig vertrouwen is in jouw 

enthousiasme. Laat je hierdoor niet af-

schrikken. De beste manier om serieus 

genomen te worden,  is door je beste 

beentje voor te zetten. Opleidingsbe-

sturen hebben vanzelfsprekend niet 

altijd dezelfde belangen als studenten. 

Ook binnen de OC kunnen de menin-

 3 Cultuur van de faculteit
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gen verschillen. Laat zien dat je bereid 

bent te zoeken naar de beste oplos-

sing. Informele contacten kunnen 

ingangen bieden om de sfeer te ver-

beteren. Tegelijkertijd is het niet per 

definitie zo dat de OC degene is die 

zich moet bewijzen. De OC heeft recht 

van bestaan en recht op inspraak. Een 

confrontatie kan soms nodig zijn om 

die rol in te kunnen nemen.
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De minimale taken van de OC zijn in 

de Wet op het Hoger Onderwijs en het 

Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) 

vastgesteld. Deze wet is ingesteld, 

met als belangrijke reden het vergro-

ten van de invloed van studenten op 

de kwaliteit en de inrichting van de 

opleidingen. Studenten en docenten 

bewegen zich immers, in tegenstelling 

tot bestuurders, op de werkvloer van 

het onderwijs. Op pagina 23 vind je de 

betreffende wetsartikelen.

Kort samengevat heeft een OC de vol-

gende taken: 

- De OC brengt advies uit over de Onder-

wijs- en examenregeling; 

- De OC beoordeelt jaarlijks hoe deze 

regeling wordt uitgevoerd; 

- De OC brengt gevraagd of ongevraagd 

advies uit over het onderwijs op de op-

leiding.

De onderwijs- en examenregeling 

(OER) is erg belangrijk voor de OC. In 

het volgende hoofdstuk wordt in-

gegaan op wat de OER precies is. In 

het hoofdstuk Kwaliteitszorg wordt 

ingegaan op het beoordelen van de 

uitvoering van de OER. Naast de vast-

gelegde taken met betrekking tot de 

OER mag de OC adviezen uitbrengen 

over zaken die betrekking hebben 

op het onderwijs. Voor universiteiten 

geldt dat er een advies uitgebracht 

kan worden aan het bestuur van de 

opleiding en/of aan de decaan. Een 

kopie naar de faculteitsraad of de 

studentenraad sturen is zeker aan te 

raden. Zo blijven zij op de hoogte van 

wat er op de opleidingen gebeurt. Je 

kunt ook de faculteitsraad of de stu-

dentenraad van advies voorzien. Dit is 

zeker van belang met betrekking tot 

zaken waar de faculteits- / facultaire 

studentenraad instemming heeft en 

de OC slechts adviesrecht heeft. Het is 

voor de OC dan van groot belang dat 

haar standpunten op facultair niveau 

worden overgenomen.

Voor hogescholen geldt dat een ad-

vies kan worden uitgebracht aan de 

(deel)medezeggenschapsraad en aan 

de bestuurder die de OER vaststelt. 

Volgens de wet moet dit advies altijd 

ter kennisneming aan de medezeg-

genschapsraad voor de hele instel-

ling worden gestuurd. Door het uit-

brengen van adviezen kun je als OC 

 4 Rechten en plichten van de OC
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belangrijke invloed uitoefenen op de 

kwaliteit van de opleiding.

Advies uitbrengen is minder vrijblij-

vend dan het doet vermoeden. Het 

bestuur moet na het ontvangen van 

een advies zo spoedig mogelijk laten 

weten wat er mee gebeurt. Wanneer 

besloten wordt dat er van het advies 

wordt afgeweken, moet dit met een 

‘met redenen omklede afweging’ 

aangegeven worden waarom dat het 

geval is. Wat er precies met een ad-

vies gebeurt, is vooral afhankelijk van 

de instelling van het bestuur. Het is 

daarom belangrijk te ontdekken welke 

positie ze kiezen ten opzichte van de 

OC. Adviezen moeten gaan over on-

derwerpen die specifiek het onderwijs 

betreffen. Denk bijvoorbeeld aan: 

*De aanwezigheid van docenten 

*De aanwezigheid en bereikbaarheid 

van de studieadviseur 

*Honoursprogramma’s en andere inter-

disciplinaire activiteiten 

*Stagebegeleiding 

*Scriptiebegeleiding 

*Voorlichting 

*Aan onderwijs verwante zaken, zoals 

computerfaciliteiten en de bibliotheek

De OC heeft als plicht goed op de 

hoogte zijn van wat er op de opleiding 

gebeurt. Dit betekent dat je contact 

moet onderhouden met je achterban. 

En dat mes snijdt aan twee kanten. 

Door mensen actief te benaderen 

maak je jezelf bekend en weet men 

jou ook te vinden wanneer dat nodig 

is. Meer hierover vind je in het hoofd-

stuk over de achterban.

De OC is het orgaan bij uitstek dat kan 

beoordelen of een opleiding kwali-

tatief goed is. Per slot van rekening 

zitten in de OC de mensen die deelne-

men aan het onderwijs, de personen 

die het onderwijs verzorgen, en de 

vakspecialisten op het gebied van de 

opleiding bij elkaar. Deze personen 

staan het dichtst bij de werkelijkheid 

van de opleiding, en hebben (vergele-

ken met andere actoren die besluiten 

over het onderwijs) het meeste con-

tact met de achterban. Het is dan ook 

erg belangrijk dat je signalen uit de 

opleiding oppikt en er iets mee doet. 

De OC kan bijvoorbeeld aanbevelin-

gen doen, die ervoor zorgen dat de 

opleiding de hoogst mogelijke kwali-

teit heeft en behoudt. 
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5.1 Hoe ziet de OER eruit?
Er bestaat niet één standaardvorm 

voor de Onderwijs- en Examenrege-

ling (OER): iedere opleiding of cluster 

van opleidingen heeft een eigen OER. 

Wel bestaat de OER over het alge-

meen uit twee hoofddelen: het instel-

lingsdeel en het opleidingsdeel. In het 

eerste deel staan de punten die voor 

de hele instelling of faculteit gelden 

en in het tweede deel staan de spe-

cifieke punten van een opleiding. De 

OER vormt een samenhangend ge-

heel van regels en daarom zijn deze 

verschillende delen niet altijd goed 

te onderscheiden. Het is van belang 

dat de OER in de juridische versie 

beschikbaar is voor studenten. Een 

gemakkelijk leesbare versie van de 

OER kan opgenomen worden in de 

studiegids of op het internet geplaatst 

worden. Zorg ervoor dat studenten 

de OER makkelijk kunnen vinden! De 

juridische versie moet altijd beschik-

baar zijn bij het opleidingssecretariaat, 

want die heb je als OC en als student 

nodig wanneer je een beroep wilt aan-

tekenen tegen een beslissing of als je 

een recht wilt opeisen.

De belangrijkste taak die de OC heeft 

is advies uitbrengen over de OER. Elke 

opleiding heeft hierin vastgelegd hoe 

de opleiding er precies uit ziet. Er staat 

in welke rechten de studenten en 

docenten hebben en wat er van het 

onderwijs verwacht wordt. De decaan 

stelt de OER vast met instemming van 

de studenten- of medezeggenschaps-

raad. Voordat zij instemmen met de 

OER is er door de decaan advies ge-

vraagd aan de OC. Als het bestuur 

iets in de regelingen van de OER wil 

veranderen moet zij nogmaals advies 

vragen aan de OC. Pas nadat de op-

leidingscommissie advies heeft uitge-

bracht, of niet binnen de door de op-

leiding vastgestelde termijn (meestal 

zes weken) heeft gereageerd, mag de 

OER vastgesteld worden. De OC heeft 

door dit adviesrecht invloed op de on-

derwijskwaliteit. Bovendien kan bijna 

alles wat de OC wil gaan veranderen, 

worden vastgelegd in de OER. De 

studenten- of medezeggenschapsraad 

heeft instemmingrecht op bepaalde 

delen van de OER. Het is daarom raad-

zaam dat de OC nauw met deze raden 

samenwerkt.

 5 Onderwijs- en examenregeling (OER)
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5.2 Wat staat er in de OER?
In de wet is vastgelegd welke onder-

delen er tenminste in de OER opge-

nomen moeten worden. Het gaat hier 

om een hele waslijst van onderwerpen 

die in deze paragraaf kort aangestipt 

zullen worden, zodat je een indruk 

krijgt van de mogelijke onderwerpen. 

Let er op dat de regelgeving rond de 

OER regelmatig wordt aangepast.

Voorbeelden van onderwerpen:

Inhoud opleidingen en examens: de 

doelstellingen van de opleiding en de 

tentamens en examens die een oplei-

ding kent.

Inhoud afstudeerrichtingen en dif-

ferentiaties: de doelstellingen en 

tentamens.

Eindtermen: de uitwerking van doel-

stellingen in concrete eindtermen, 

vertaald in kwaliteiten op het gebied 

van kennis, inzicht en vaardigheden 

en de manier waarop de student deze 

kwaliteiten verwerft in vakken en exa-

mens.

Inrichting praktische oefeningen: 

wanneer er praktische oefeningen no-

dig zijn om de eindtermen te behalen, 

moet de inrichting van deze oefening 

worden opgenomen in de OER.

Studielast opleiding en onderde-

len: de studielast van een opleiding 

wordt uitgedrukt in studiepunten. Één 

studiepunt (ECTS) staat gelijk aan 28 

studie-uren. De studielast van vakken 

moet worden uitgedrukt in gehele 

studiepunten. Het is verstandig om 

een standaardnorm vast te stellen 

waarin wordt bepaald hoe studielast 

wordt gemeten.

Studieadvies: Hoe vaak en wanneer 

er in het eerste jaar advies wordt uit-

gebracht aan de studenten en door 

wie dan. En, indien aanwezig, de re-

gels voor het bindend studieadvies 

aan het eind van het eerste jaar.

Grotere studielast zonder studie-

financiering: het is mogelijk dat het 

instellingsbestuur vaststelt dat de 

studielast van een masteropleiding in 

het wetenschappelijk onderwijs meer 

is dan 60 ECTS. Als dat zo is, moet dit 

opgenomen worden in de OER. Ook 

moet de instelling dan een regeling 

treffen om te zorgen dat de studenten 

wel een bedrag gelijk aan de studiefi-

nanciering ontvangen.
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Inrichting van de opleiding: voltijds, 

deeltijds of duaal.

Afleggen van tentamens en exa-

mens: (waar nodig) de volgorde 

waarin, de tijdvakken waarbinnen en 

het aantal malen per studiejaar dat de 

gelegenheid wordt geboden tot het 

afleggen van tentamens en examens.

Geldigheidsduur tentamens: (waar 

nodig) de geldigheidsduur van tenta-

mens. De examencommissie mag de 

geldigheidsduur verlengen.

Wijze van tentamineren: of tenta-

mens mondeling, schriftelijk of op 

andere wijze worden afgenomen en 

in hoeverre mondelinge tentamens 

openbaar zijn.

Faciliteiten voor studenten met een 

handicap: hoe studenten met een 

lichamelijke of zintuiglijke handicap in 

staat worden gesteld het tentamen te 

maken.

Nakijktermijn tentamens.

Inzage gemaakte tentamens en ge-

hanteerde normen: de wijze waarop 

en de termijn waarbinnen de student 

het tentamen en de nakijkcriteria kan 

inzien.

Regels voor vrijstelling van tenta-

mens of examens: gronden waarop 

vrijstellingen verleend kunnen wor-

den.

Bewaking van studievoortgang en 

individuele studiebegeleiding: de 

manier waarop dit vorm is gegeven.

Vrijstelling bij doorstroom beroeps-

onderwijs-hbo: Wanneer een student 

eerste een bepaalde beroepsoplei-

ding heeft gevolgd en daarna een 

verwante hbo-opleiding gaat volgen, 

kan het instellingsbestuur een vrijstel-

ling geven van 60 ECTS. Soms is dit 

echter minder. Als dit het geval is, is de 

manier waarop dit beoordeeld wordt 

vastgelegd in de OER.

Duale opleiding: als de opleiding 

duaal wordt aangeboden, moet in de 

OER de studielast van het onderwijs-

deel, de werkperiode en de studielast 

van het werkdeel geregeld worden.

Eisen bij niet voldoen aan de voor-

opleiding: de eisen en de manier 

waarop vrijstelling kan worden ver-

leend, wanneer een student niet vol-

doet aan een bepaald profiel of vak-

kenpakket.

In de WHW staan alleen de minimale 



26 De OC-wijzer

richtlijnen en onderwerpen van de 

OER en niet hoe het reglement er in-

houdelijk precíes uit moet zien. Er zijn 

dus meer onderwerpen te bedenken 

die in de OER opgenomen kunnen 

worden. Wanneer een opleiding be-

paalde regels kent die niet onder de 

WHW vallen, is het toch verstandig om 

die op te nemen in de OER. De OC kan 

verbeteringen binnen de opleiding 

aanbrengen door bepalingen voor de 

OER voor te stellen. Hoe je advies over 

het OER uitbrengt komt in het volgen-

de hoofdstuk aan de orde. Hieronder 

zijn voorbeelden opgenomen waar-

over advies kan worden uitgebracht:

Boekenprijzen: een maximum be-

drag per jaar en per vak dat een stu-

dent aan verplicht studiemateriaal 

mag besteden. 

Recht op nabespreking: het recht om 

tentamens niet alleen in te zien, maar 

om ze ook inhoudelijk na te bespre-

ken. 

Vrijwillige bijdrage: welke vrijwillige 

bijdrage er gevraagd mag worden 

voor welke vakken of excursies en de 

vervangende opdracht wanneer je 

niet aan de bijdrage wilt of kunt vol-

doen. 

Administratie: wijze van inschrijving 

voor onderwijs en tentamens, de 

inrichting van onderwijs- en exame-

nadministratie en de daaraan gekop-

pelde privacybewaking en de manier 

waarop de student hierover wordt 

voorgelicht. 

Contacturen: hoeveel contacturen 

het onderwijsprogramma moet bevat-

ten en wat de verdeling hiervan is. 

Afstudeerbegeleiding: wanneer je 

opleiding veel studenten heeft, kan 

de afstudeerbegeleiding onder druk 

komen te staan. Om dit te voorkomen 

kun je zaken regelen als: recht op indi-

viduele begeleiding, het aantal uren, 

keuzevrijheid voor een begeleider en 

de voorwaarden waaraan een (exter-

ne) begeleider moet voldoen. 

Onderwijsevaluaties: de regelingen 

betreffende evaluaties, de bekendma-

king van resultaten en de consequen-

ties van evaluaties. 

Toevoegingen op bepaalde punten 

uit de WHW: bijv. het vaststellen van 

de geldigheidsduur van deeltenta-

mens, zodat je niet alles over hoeft te 

doen, wanneer je wel een voldoende 

had op je paper, maar niet op je tenta-

men.
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Opleidingscommissies WO, artikel 9.18 WHW
1. Voor elke opleiding wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie heeft tot taak:
 a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13
 b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenrege-  
  ling, en
 c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de oplei-  
  ding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betref-  
  fende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.

2. Op een advies als bedoeld het eerste lid, is artikel 9.35, aanhef en onderdelen b en c,
 van overeenkomstige toepassing.

3. In het faculteitsreglement wordt de wijze van benoeming en samenstelling van de oplei-  
 dingscommissie geregeld, met dien verstande, dat de helft van het totaal aantal leden van   
 de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten.

4. Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsreglement bepalen dat   
 de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de   
 faculteitsraad bedoeld in artikel 9.37.

Opleidingscommissies HBO, artikel 10.3c WHW.
1. Voor elke opleiding wordt een opleidingscommissie ingesteld, behoudens het bepaalde in   
 het vierde lid. De commissie heeft tot taak:
 a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het instellingsbe-  
  stuur de regeling vaststelt,
 b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenrege  
  ling, en
 c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de deelraad, bedoeld in   
  artikel 10.25, n het faculteitsbestuur of het bestuur van de desbetreffende organisa-  
  torische eenheid dan wel, indien de hogeschool geen faculteiten omvat, aan het instel-  
  lingsbestuur, over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbe-  
  treffende opleiding.
 d. De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de mede-  
  zeggenschapsraad.

2. Voorzover bij de vaststelling, nadere regeling of uitvoering van de onderwijs- en examen-  
 regeling het advies van de desbetreffende commissie niet wordt gevolgd, wordt het des-  
 betreffende besluit met redenen omkleed.

3. In het bestuursreglement wordt de wijze van benoemen en samenstellen van de commis-  
 sie geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal leden van de commissie   
 voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten.

4. Indien een faculteit of een andere organisatorische eenheid slechts een opleiding omvat,   
 kan het bestuursreglement bepalen dat de taken en bevoegdheden van de opleidings  
 commissie worden uitgeoefend door de deelraad, bedoeld in artikel 10.25.
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Naast het adviseren over de OER moet 

de OC ook de uitvoering van de OER 

beoordelen. Dit gebeurt meestal door 

het uitvoeren van onderwijsevaluaties. 

Deze evaluaties vormen een onder-

deel van een overkoepelend systeem 

van kwaliteitszorg. Dit systeem wordt 

de ‘interne kwaliteitszorg’ genoemd en 

wordt uitgevoerd door mensen bin-

nen de instelling. ‘Externe kwaliteits-

zorg’ is de controle op kwaliteit van 

je opleiding en dit wordt uitgevoerd 

door mensen buiten de instelling. 

Eens in de 6 jaar komt er een groep 

deskundigen van een Visiterende en 

Beoordelende Instantie (VBI) langs op 

een opleiding om te controleren of de 

opleiding voldoet aan de basiskwali-

teit en of het interne kwaliteitszorg-

systeem goed functioneert. Deze VBI 

stuurt hierover een rapport naar de 

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Or-

ganisatie (NVAO) die op grond van dit 

rapport beslist of je opleiding voldoet 

aan de kwaliteitseisen. Is dit het geval 

dan verdient je opleiding een accredi-

tatie, een soort keurmerk. Zonder dit 

keurmerk, ontvangt de opleiding geen 

bekostiging van de overheid, ontvan-

gen de studenten geen studiefinan-

ciering en zijn de diploma’s die uitge-

reikt worden niet wettelijk geldig. De 

interne kwaliteitsbeoordeling binnen 

de instelling houdt zich bezig met vier 

belangrijke onderwerpen. Als je meer 

wilt weten over accreditatie, kun je op 

www.lsvb.nl de brochure Accreditatie 

voor dummies downloaden. 

De uitvoering van het onderwijs: dit 

onderdeel is het meest bekend bij stu-

denten, omdat de meeste studenten 

wel eens een evaluatieformulier heb-

ben ingevuld. Het gaat hier om zaken 

als kwaliteit van de docent, studiema-

teriaal, tentamens, informatie over het 

vak, bereikbaarheid docenten en me-

dewerkers en praktische organisatie.

Het onderwijsprogramma: het draait 

hier vooral om de samenhang tussen 

vakken binnen een opleiding en sa-

menhang tussen verschillende onder-

delen binnen een vak. Verder wordt 

er gekeken naar de opbouw van de 

studiejaren, de ruimte die er is voor 

differentiatie, de studiebelasting, de 

roosters, de studiebegeleiding en de 

voorlichting over dit alles.

De onderwijsvoorzieningen: denk 

 6 Kwaliteitszorg
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hierbij aan zaken als de kwaliteit van 

bibliotheken en studieplaatsen, de on-

derwijslokalen en de activiteiten die 

georganiseerd worden in het kader 

van de studie.

De aansluiting arbeidsmarkt: tot slot 

is het belangrijk om te kijken hoe de 

opleiding aansluit bij de beroepsprak-

tijk en de maatschappij en hoe actuele 

informatie uit het werkveld verwerkt 

wordt in het onderwijs.

6.1 Rol van de OC in de 

kwaliteitszorg
De invloed van de OC in het kwaliteits-

zorgsysteem is groot. De OC heeft im-

mers als voornaamste taak om ervoor 

te zorgen dat het onderwijs van hoge 

kwaliteit is en dit voor iedereen toe-

gankelijk is. Een aantal stappen kun-

nen je hierbij helpen:

1. Allereerst is het goed om te inventa-

riseren hoe het kwaliteitszorgsysteem 

eruit ziet op je opleiding en of de 

bovengenoemde punten hierin aan 

de orde komen. Is dit niet het geval, of 

is het kwaliteitszorgsysteem volgens 

jou onvolledig, probeer dan in overleg 

met de

verantwoordelijke (bijv. het oplei-

dingsbestuur) een goed systeem op 

te zetten of het bestaande systeem 

aan te passen. Denk er hierbij aan dat 

er verschillende manieren zijn om het 

onderwijs te evalueren. Het is belang-

rijk om in het opzetten van je systeem 

creatief te zijn en verschillende me-

thoden naast elkaar te gebruiken. Elke 

methode heeft namelijk zijn eigen 

voor- en nadelen en door verschillen-

de manieren te combineren kan het 

beste resultaat worden bereikt. Moge-

lijke evaluatiemethoden zijn: 

schriftelijke vragenlijsten, bijv. na 

een tentamen of thuisgestuurd met 

de post; 

klankbordgroepen, waarin studen-

ten, afgestudeerden in het werkveld 

of werkgevers hun mening kunnen 

geven; 

panelgesprek, een bijeenkomst met 

studenten en docenten; 

beoordelingslijsten tijdens de cursus; 

klachtenlijn/bus; 

onderwijsprijs, ter stimulering van 

goed onderwijs kun je eens in de zo-

veel tijd na stemming een onderwijs-

prijs uitreiken aan bijvoorbeeld het 

beste vak of de beste docent; 

evaluatie via internet, bijvoorbeeld 

met Blackboard.
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2. Vervolgens moet je beslissen welke 

plaats je als OC wilt innemen in het 

kwaliteitszorgsysteem. Sommige OC’s 

voeren de kwaliteitszorg helemaal 

zelf uit met behulp van ambtelijke 

ondersteuning. Je kunt er ook voor 

kiezen om een gedeelte van het kwa-

liteitszorgsysteem voor je rekening 

te nemen. In ieder geval moet je de 

uitkomsten van de evaluaties (of je 

die nu wel of niet zelf hebt gedaan) 

bespreken en aan de hand daarvan 

advies uitbrengen, dat is je wettelijk 

vastgestelde taak. Let er in dit advies 

op dat je de sterke kanten van je op-

leiding behoudt en de zwakke kanten 

verbetert. Het kan gebeuren dat er iets 

misgaat met de evaluaties: je krijgt bij-

voorbeeld de uitslagen niet (op tijd), 

of er wordt structureel niets gedaan 

met de uitkomsten van de evaluaties. 

Probeer dit in eerste instantie te be-

spreken met de directe verantwoorde-

lijke (dit verschilt per instelling). Lukt 

dit niet, neem dan contact op met het 

bestuursniveau erboven en met het 

bijbehorende medezeggenschapsor-

gaan of onderneem zelf actie.

3. Het is erg belangrijk dat er iets ge-

beurt met de uitslag van de evaluaties. 

Niet alleen het geven van advies is 

belangrijk, maar ook het terugkoppe-

len van informatie naar de achterban. 

Maak de uitslag van de evaluaties 

regelmatig openbaar op een vaste 

plaats: het stimuleert studenten om 

de volgende keer ook weer een vra-

genlijst in te vullen als ze weten dat 

er echt iets mee gedaan wordt. Daar-

naast geeft het docenten de kans in-

zicht te krijgen in hun sterke punten in 

het onderwijs en welke punten verbe-

tering nodig hebben. Ook kunnen ze 

zo kijken welke onderdelen bij andere 

docenten gewaardeerd worden, om 

daarmee hun eigen onderwijs te ver-

beteren.

6.2 Adviezen schrijven
Adviseren is, zoals gezegd, één van de 

hoofdtaken van de OC. Daarom is het 

van belang dat dit op een goede ma-

nier gebeurt. Twee veel gebruikte ma-

nieren om een advies uit te brengen 

zijn de adviesbrief en het geven van 

een advies tijdens een vergadering. 

Wat bij jou op de opleiding het beste 

werkt, kun je zelf bepalen. Let er op 

dat het advies altijd goed op papier 

komt te staan in een brief of in de no-

tulen. Ook wanneer je het advies geeft 

tijdens de vergadering is het handig 
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om alles duidelijk voor jezelf op papier 

te hebben staan. De aandacht die je 

besteedt aan de opbouw van je advies 

kan ervoor zorgen dat je er meer mee 

bereikt. Procedureel gezien ziet een 

(schriftelijk) advies er als volgt uit: 

- Naam van wie het advies afkomstig is; 

- Plaats en datum; 

- Aan wie het advies gericht is (dit kun-

nen verschillende organen zijn) en aan 

wie het advies ter kennisgeving toege-

zonden is; 

- Onderwerp: van welke datum is het 

beoordeelde voorstel en van welke op-

leiding (bijv. (on)gevraagd advies betref-

fende...); 

- Het inhoudelijke gedeelte; 

- Dat de OC nog bereid is tot mondelin-

ge toelichting van het advies; 

- Binnen welke termijn de OC een reactie 

verwacht van de bestuurder indien hij 

op één of meer punten van het advies 

de aanleiding is van het gevraagde 

of ongevraagde advies en wanneer 

het adviesbesluit genomen is. Daarna 

beschrijf je op welke informatie je het 

advies is gebaseerd. Mocht er namelijk 

nieuwe informatie beschikbaar komen 

dan kun je het advies nog aanpassen. 

Vervolgens beschrijf je welke overwe-

gingen tot het advies hebben geleid, 

wat de redenen zijn en met welke om-

standigheden rekening is gehouden. 

En tot slot geef je zo helder mogelijk 

advies.

Het kan gebeuren dat de docenten en 

studenten in de OC het niet eens kun-

nen worden over het uit te brengen 

advies. Bij voorkeur worden er alleen 

adviezen uitgebracht door de gehele 

OC. Als het niet anders kan, kun je een 

advies uitbrengen als onderdeel van 

de OC. Bij sommige opleidingen is het 

Studentlid OC economie, Hogeschool 

van Amsterdam:

‘Als aanvulling op cursusevaluaties organise-

ren we panelgesprekken, waarbij een groepje 

studenten vertelt wat ze van een cursus vin-

den. De cursusevaluaties geven ons kwanti-

tatieve informatie, de panelgesprekken zor-

gen voor meer diepgang.’

wil afwijken. 

Inhoudelijk ge-

zien verschillen 

adviezen natuur-

lijk nogal van 

elkaar. Je moet er 

op letten dat er in 

ieder geval wordt 

beschreven wat 

zelfs gebrui-

kelijk dat de 

studentenge-

leding apart 

advies geeft 

en daar wordt 

dit advies zeer 

serieus wordt 

genomen. In 

dat geval is het 
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geen probleem dat slechts een ge-

deelte van de OC het advies uitbrengt. 

Dit moet wel duidelijk in het advies 

vermeldt worden met de redenen 

hiervoor.

6.3 Advies uitbrengen over 

de OER
Wanneer je de OER gaat beoordelen 

moet er allereerst worden gelet op 

of de inhoud overeenkomt met de 

richtlijnen van de WHW: missen er 

dingen? Zijn er onderdelen verou-

derd? En komen de speerpunten die 

je OC belangrijk vindt aan bod? Beoor-

deel daarnaast of de OER voldoende 

leesbaar en begrijpelijk  is voor de 

student. Vervolgens kun je dieper op 

bepaalde onderwerpen ingaan. Dit is 

erg tijdrovend en het is daarom ver-

standig elk jaar een bepaald gedeelte 

extra aandacht te geven. Als je hier 

een duidelijk schema van maakt, kun 

je ervoor zorgen dat je in een paar jaar 

de hele OER systematisch doorlicht.

Het advies dat over de OER door 

de OC wordt uitgebracht moet aan 

verschillende personen en organen 

geschieden. Ten eerste moet de be-

stuurder die de OC vaststelt worden 

geadviseerd. Het verschilt per instel-

ling wie deze persoon is. Verder moet 

het bestuur of de directeur van de 

opleiding (bestaat niet altijd in het 

HBO) worden geadviseerd. De studen-

ten- of medezeggenschapsraad die 

instemmingsrecht over de OER heeft 

moet op de hoogte worden gesteld 

van het advies. In het HBO wordt het 

advies aan de centrale medezeggen-

schapsraad gestuurd. Er moet tijdig 

om advies worden gevraagd, zodat 

er voldoende gelegenheid is om de 

OER te lezen, erover te vergaderen en 

eventueel nog te overleggen met de 

verantwoordelijke bestuurder.

Wanneer een bestuurder het advies 

niet overneemt, moet duidelijk be-

argumenteerd worden waarom het 

advies niet wordt overgenomen. Als 

dit wordt nagelaten, of als je het on-

eens bent met de argumentatie, dan 

is het raadzaam om contact op te 

nemen met de studenten- of mede-

zeggenschapsraad. Via deze weg kan 

met het instemmingsrecht alsnog een 

argumentatie of verandering worden 

afgedwongen.
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De OC’s hebben met twee soorten 

vergaderingen te maken: een ver-

gadering met de OC-leden en een 

vergadering met degenen aan wie 

een advies is uitgebracht. De eerste is 

minder formeel dan de laatste, maar 

soms loopt dit wat door elkaar. Het 

komt voor dat een opleidingsbestuur 

ervoor kiest om aanwezig te zijn bij 

OC-vergaderingen. De OC mag dit 

weigeren, omdat de OC een onafhan-

kelijk orgaan is. Tijdens vergaderingen 

kunnen prioriteiten worden bepaald 

en strategieën worden uitgestippeld, 

het is dan niet altijd handig om het 

opleidingsbestuur daarbij te hebben.

Het belangrijkste van een vergadering 

is dat er een duidelijk doel is. Er is niets 

zo vervelend als een ellenlange verga-

dering, omdat niemand precies duide-

lijk heeft wat er besproken moet wor-

den. Verstandig is daarom om op een 

vast tijdstip te vergaderen en mensen 

vooraf hun agendapunten aan te laten 

leveren, zodat tijdig een uitnodiging 

met bijbehorende stukken kan wor-

den verstuurd. Agendapunten worden 

het liefst op schrift aangeleverd en 

van een status voorzien. De status kan 

meningsvormend, besluitvormend, in-

formerend of opiniërend zijn. Mensen 

die niet aanwezig kunnen zijn melden 

zich af bij de voorzitter. De voorzit-

ter stelt de agenda op. Een standaard 

agenda ziet er als volgt uit:

1.Opening: 

De voorzitter heet de aanwezigen 

welkom, vertelt zo nodig het doel van 

de vergadering en meldt eventuele 

afmeldingen.

2. Vaststellen agenda: 

Soms worden agendapunten ge-

schrapt of toegevoegd.

3. Notulen vorige vergadering: 

Notulen worden meegestuurd met de 

vergaderstukken. Meestal worden de 

notulen eerst tekstueel behandeld. 

Deelnemers kunnen een voorstel tot 

wijziging doen. Vervolgens kunnen 

naar aanleiding van de notulen vragen 

worden gesteld. Het is niet de bedoe-

ling dat vragen vervallen in discussies, 

de voorzitter moet hiervoor waken. 

Ook moet de actiepuntenlijst worden 

doorgelopen. Dit is een lijstje aan het 

eind van de notulen waarop de taak-

verdeling staat met betrekking tot 

 7 Vergadertechnieken
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de punten die tijdens de vergadering 

besproken zijn: wie doet wat en wan-

neer.

4. Ingekomen en uitgaande post:

 Relevante poststukken worden ge-

noemd door de secretaris. De voorzit-

ter doet een voorstel over de behan-

deling.

5. Mededelingen:

 Mededelingen gaan over onderwer-

pen die van belang zijn voor de ver-

gadering zonder dat er discussie over 

nodig is. Wanneer dat wel het geval is, 

wordt het verplaatst naar de WVTTK 

of doorgeschoven naar een volgende 

vergadering.

6. Onderwerpen:

 De voorzitter of degene die een on-

derwerp aangeleverd heeft licht het 

onderwerp toe. Afhankelijk van de 

status van het punt wordt het behan-

deld. Aan het eind vat de voorzitter 

kort samen wat de uitkomst van de 

bespreking is.

7. Wat Verder Ter Tafel Komt 

(WVTTK): 

Hier worden onderwerpen besproken 

die in de loop van de vergadering zijn 

ingediend als agendapunt. Belang-

rijke onderwerpen die veel aandacht 

verdienen kunnen beter worden door-

geschoven naar de volgende vergade-

ring. Het is dan ook niet verstandig, en 

ongebruikelijk bovendien, om tijdens 

de WVTTK besluiten te nemen. In de 

rondvraag krijgt iedere deelnemer de 

mogelijkheid om een vraag te stellen 

over iets wat nog niet aan de orde is 

geweest. Soms rollen hier agendapun-

ten voor de volgende vergadering uit.

8. Sluiting: 

De voorzitter doet een voorstel voor 

datum en tijd van de volgende verga-

dering en sluit de vergadering af. Ver-

gaderen is een kunst op zich, en er zijn 

veel boeken over geschreven. In de 

literatuurlijst worden een aantal boe-

ken aanbevolen, maar de praktijk is de 

beste leermeester. Een aantal tips:

- Probeer ervoor te zorgen dat onder-

werpen die belangrijk zijn voor stu-

denten, bovenaan de agenda staan. 

Zo voorkom je dat punten niet goed 

besproken of uitgesteld worden door 

tijdgebrek.

- Een goede beslissing staat of valt bij 

een goede discussie. Die is niet per 

definitie lang, maar wel grondig. Een 

goede methode is het zogenaamde 
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BOB: Beeldvorming, Oordeelsvorming 

en Besluitvorming. In de eerste fase 

wordt er gebrainstormd en zo veel 

mogelijk informatie verzameld. In de 

tweede fase worden de standpunten 

geïnventariseerd en met elkaar in ver-

band gebracht. Pittige discussies kun-

nen geen kwaad, maar persoonlijke 

aanvallen moeten worden afgekapt. 

Tot slot wordt er een besluit genomen.

- De voorzitter moet ervoor zorgen dat 

iedereen aan het woord komt en dat 

herhalingen worden vermeden. Het is 

niet erg om mensen die te veel praten 

af en toe de mond te snoeren om zo 

andere mensen de ruimte te geven 

iets te zeggen.

- Iedereen moet elkaar laten uitpraten 

en elkaar serieus nemen. Vergaderin-

gen kunnen voor veel irritaties zorgen 

wanneer mensen het gevoel krijgen 

dat ze in het nauw gedreven worden. 

Wanneer het vuur te hoog oplaait, kan 

het verstandig zijn een pauze in te las-

sen. Dan kunnen de gemoederen tot 

bedaren komen en kan de voorzitter 

eventueel afspraken maken met her-

rieschoppers.

- Een tijdsplanning per agendapunt 

opstellen. Het is niet erg om hier 

enigszins van af te wijken, maar men-

sen zijn geneigd om scherper te for-

muleren en sneller beslissingen te 

nemen wanneer er een duidelijk tijds-

pad is.
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Argumentatie en onderhandelen zijn 

typisch vaardigheden die je in de 

praktijk leert en vormgeeft. Daarom 

is het belangrijk dat de leden van de 

OC hier een training in volgen. Ver-

gaderingen van de OC kunnen voor 

een groot deel uit onderhandelingen 

bestaan, de studentleden en docent-

leden hebben immers niet altijd de-

zelfde belangen. Het kan natuurlijk 

ook zo zijn dat de studenten het on-

derling niet eens zijn. Daarnaast zul je 

vaak met bestuurders moeten onder-

handelen. Het is goed in deze gevallen 

op een aantal punten te letten. Het is 

verstandig om de onderhandeling van 

tevoren goed voor te bereiden. Spreek 

het onderwerp door, bijv. met je ach-

terban of met de andere OC-leden. Je 

uitgangspositie is beter wanneer je 

standpunt breed gedragen wordt. 

Tegelijkertijd moet er ook speelruimte 

zijn, dat geeft meer kans op suc-

ces. Het is slim om iets eerder naar 

de vergadering toe te gaan, zodat je 

nog even informeel met de tegenpar-

tij kunt praten. Voor een geslaagde 

onderhandeling is een goede per-

soonlijke relatie handig. Je kunt de 

relatie ook bevorderen door buiten de 

vergadering om contact te hebben, 

bijvoorbeeld op een borrel. Verder is 

het belangrijk voldoende tijd uit te 

trekken voor een onderhandeling, 

zodat iedereen zijn mening uiteen kan 

zetten. Dit vergroot tevens de kans 

op een geslaagde onderhandeling. 

Tijdens de onderhandeling zelf moet 

je ervoor zorgen dat je de mensen 

scheidt van de problemen, het gaat 

immers om de inhoud en niet om 

degene die het woord voert. Verder 

moet je je concentreren op belangen 

en niet op posities: kijk naar wat ie-

mand echt belangrijk vindt en speel 

daarop in, dat helpt meer dan steeds 

concrete voorstellen doen. Probeer 

verder zoveel mogelijk alternatieve 

uitkomsten te formuleren, zo zie je 

geen oplossingen over het hoofd en 

neem je minder snel een beslissing 

die geen van beiden eigenlijk heeft 

gewild. Spreek tot slot af dat het uit-

eindelijke resultaat gebaseerd moet 

zijn op een objectieve norm en niet op 

een persoonlijk standpunt.

In de praktijk is je onderhandelings-

partner helaas niet altijd van plan om 

 8 Argumentatie en Onderhandelen
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op een eerlijke manier zijn doel te 

behalen. Probeer te voorkomen dat 

je gemanipuleerd wordt. In zo’n geval 

heeft het namelijk weinig zin de on-

derhandeling voort te zetten.

8.1 Onderhandelen: tips & 

tricks
Als je partner probeert door middel 

van trucs de onderhandeling te beïn-

vloeden is het allereerst belangrijk dat 

je ziet wat er gebeurt. Daarna kun je 

op een gepaste manier reageren. Voor 

een aantal van de veel voorkomende 

vormen van manipulatie is hieronder 

een oplossing gegeven. Tactieken 

herkennen is erg belangrijk: wees 

niet bang om in een onderhandeling 

of discussie te praten over de manier 

waarop er onderhandelt wordt en te 

benoemen dat je onderhandelings-

partner je persoonlijk aanvalt of zijn 

eisen steeds een beetje opschroeft.

Onheuse feiten: scheid de mensen 

van het probleem, geef dus zonder de 

mensen aan te vallen aan dat de feiten 

niet correct (kunnen) zijn.
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Dubieuze intenties: bouw zekerheid 

tot naleving in de overeenkomst in 

door bijvoorbeeld vooraf sancties af te 

spreken.

Persoonlijke aanval: probeer een 

persoonlijke aanval te herkennen en 

te benoemen. Als een docent iets ver-

velends over jou zegt kun je gewoon 

antwoorden dat het niet over jou als 

persoon gaat, en dat je liever een in-

houdelijke discussie voert.

Dreigementen of waarschuwingen: 

herken ze als zodanig, gebruik ze in 

je voordeel, geef aan dat je op een 

dergelijke manier niet wenst te onder-

handelen. Laat je niet in de hoek zet-

ten.

Weigering te onderhandelen: her-

ken dit als tactiek, zoek naar de belan-

gen van je partner en doe voorstellen. 

Extreme eisen: vraag naar een recht-

vaardiging voor het stellen van hele 

hoge eisen en verwijs naar de rol van 

de OC. Wijs ook op het gezamenlijke 

belang van de opleidingscommissie 

en het opleidingsbestuur: jullie willen 

toch allemaal goed onderwijs!

Stijgende eisen: herken de situatie, 

wijs er je onderhandelingspartner op 

en onderbreek de voortgang van de 

onderhandeling.

Take it or leave it: praat gewoon 

door. Als de situatie niet verandert kun 

je aangeven wat de negatieve conse-

quenties van het niet behalen van een 

compromis zijn.
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Een OC moet regelmatig besluiten 

nemen met betrekking tot door haar 

te behandelen onderwerpen of te 

verstrekken adviezen. Deze besluiten 

worden in de vergadering genomen. 

Bij ieder onderwerp waarover beslo-

ten moet worden zal de voorzitter 

moeten proberen eerst een duide-

voor komen, dat er geen consensus 

bereikt kan worden. In dat geval moet 

stemming de uitkomst bieden. Ieder 

lid van de OC heeft stemrecht. De 

enige uitzondering zijn raadgevende 

leden.

Vaak is het veel efficiënter om niet 

 9 Besluitvorming

Ilir Dibrani, Facultaire Studentenraad 

(FSR) Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit Utrecht:

‘Wij hebben coördinatoren voor de inspraak 

aan de faculteit, die ieder jaar een week in 

het teken van de inspraak organiseren(de PR-

week). In deze week gaan alle inspraakstu-

denten flyeren en is er een informatiemarkt. 

Mensen kunnen hier vragen stellen en hun 

frustraties uiten op een prikbord. Ook had-

den we dit jaar een grote bewegwijzerings-

actie: vanuit verschillende vragen kwam je 

uit bij het inspraakorgaan dat bij jou paste. 

Een leuk extraatje voor studenten die langs-

kwamen: sleutelhangers in de vorm van 

spelletjes, waarop de tekst stond : Kom je er 

niet uit, laat het ons weten . Studenten waren 

erg enthousiast over de week, en we kregen 

veel nieuwe informatie, klachten, en vooral: 

nieuwe geïnteresseerden!’

lijke beeldvor-

ming over het 

onderwerp te 

scheppen, om 

vervolgens ie-

dereen een kans 

te geven zijn 

mening te uiten 

en te discussië-

ren over punten 

waarover een 

meningsverschil 

bestaat. Zo zal 

de voorzitter 

proberen om 

binnen de com-

missie consen-

sus te bereiken 

over het te ne-

men besluit. Het 

kan echter ook 

over alle zaken 

in de commis-

sie een besluit 

te hoeven ne-

men. Zo kan 

er worden af-

gesproken dat 

een werkgroep 

met een door 

de commissie 

goedgekeurd 

onderwerp aan 

de slag gaat en 

dat de OC hier 

pas weer over 

gaat vergaderen 

als de werk-

groep met een 

uitgewerkt voor-

stel komt. In dit 

geval wordt er 

gesproken van 



40 De OC-wijzer

een mandaat: Een werkgroep krijgt 

het mandaat om met een bepaald 

onderwerp naar eigen inzicht aan de 

slag te gaan en zelf een conceptplan 

of conceptadviesnotitie te schrijven. 

Zo kan iedere werkgroep zich beter 

richten op een bepaald onderwerp en 

kan er dieper op onderwerpen wor-

den ingegaan. Het is wel belangrijk 

dat er regelmatig informatie wordt 

teruggekoppeld naar de gehele OC, 

zodat iedereen op de hoogte blijft van 

de ontwikkelingen en zodat de oplei-

dingscommissie de voortgang van de 

werkgroep in de gaten kan houden. 

Het instellen van werkgroepen voor 

bepaalde onderwerpen hangt af van 

de doelstellingen die de OC zich heeft 

gesteld. Zo kan een commissie die 

problemen met Engelstalig onderwijs 

tot een van haar speerpunten heeft 

gemaakt hiervoor een speciale werk-

groep oprichten.

Alle zaken aangaande stemrecht, wat 

te doen bij het staken der stemmen 

(gelijke aantal stemmen voor en te-

gen), het werken met werkgroepen 

en een mandaatstructuur etc. kunnen 

worden vastgelegd in een huishoude-

lijk reglement. Mochten er gedurende 

het jaar onenigheden ontstaan over 

het functioneren van de commissie 

of over de taken van een bepaalde 

werkgroep, dan kunnen alle leden 

een beroep doen op eerder gemaakte 

afspraken die op schrift staan en die 

iedereen bekend zijn. Een huishoude-

lijk reglement biedt zodoende duide-

lijkheid over de structuur en werkwijze 

van de commissie. Deze duidelijkheid 

kan zeker in tijden van onderlinge on-

enigheid over de te volgen procedures 

goed van pas komen.
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Als OC is het enorm belangrijk om 

goed contact te hebben met de ach-

terban. De studenten moeten contact 

houden met studenten en de docent-

leden met de andere docenten van de 

opleiding. Ideaal gezien bestaat er een 

wisselwerking tussen de OC en zijn 

achterban. Aan de ene kant geven de 

studenten (en docenten) aan waar ze 

tegenaan lopen in de praktijk en wat 

ze graag veranderd willen zien. Aan 

de andere kant kan de OC duidelijk 

maken wat er speelt op bestuurlijk 

niveau. Bovendien heeft de OC het 

draagvlak van de achterban nodig 

om van daaruit invloed uit te kunnen 

oefenen op het opleidingsbeleid. Met 

een breed gedragen standpunt sta je 

immers veel steviger in je schoenen. 

Bovendien wordt het als de OC be-

kend is bij studenten en docenten ook 

gemakkelijker om opvolgers te zoe-

ken.

In de praktijk blijkt de communica-

tie met de achterban vaak een lastig 

punt. Gelukkig zijn er verschillende 

dingen die je kunt ondernemen om 

dit contact te verbeteren. Het is aller-

eerst belangrijk dat je goed bereikbaar 

bent voor studenten en docenten. 

Het maken van een vast e-mail- en 

postadres, het opzetten van een web-

site, of jezelf toevoegen aan een in-

ternetsysteem als Blackboard kunnen 

hier goed bij helpen. Ook het maken 

van een klachtenbus op een centrale 

plaats op je afdeling of faculteit kan de 

bereikbaarheid stimuleren. Het is aan 

te raden dat in de OC alle jaren van 

de opleiding vertegenwoordigd zijn, 

zodat zoveel mogelijk standpunten 

gehoord worden. Bovendien vergroot 

het ook je bekendheid onder de stu-

denten: je hebt immer een vertegen-

woordiger in ieder jaar.

Verder is het verstandig dat de com-

missie regelmatig iets van zich laat 

horen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat 

er elk jaar een stukje met basisinfor-

matie over wat een OC is en waar zij 

zich mee bezig houdt in de studiegids 

of in de opleidingskrant staat. Het is 

effectief als er regelmatig op dezelfde 

plaats iets wordt gepubliceerd. Verder 

kunnen er collegepraatjes gehouden 

worden of posters worden ophangen 

om de bekendheid te vergroten. Zorg 

ervoor dat er een foto van de OC-le-

 10 De achterban
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den op je website of op posters staat, 

zodat studenten jullie kunnen herken-

nen. Hiermee wordt de drempel lager 

om jullie aan te spreken. Naast het 

geven van basisinformatie is het be-

langrijk de achterban op de hoogte te 

houden van wat er is bereikt en waar 

aan gewerkt wordt. Denk hierbij in het 

bijzonder aan de resultaten van de on-

derwijsevaluaties. Studenten hebben 

zelf vaak meegewerkt aan de evaluatie 

en het is daarom goed te laten weten 

wat er hiermee wordt gedaan. Dit kan 

door regelmatig te publiceren, het 

organiseren van een bijeenkomst of 

discussieavond en door open verga-

deringen te houden.
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Als je net nieuw bent in de OC is het 

handig om zo snel mogelijk de juiste 

kennis te kunnen opbouwen en de 

vaardigheden te leren waarmee je aan 

de slag kunt gaan. De korte inwerkpe-

riode moet zo effectief en inhoudelijk 

mogelijk worden ingevuld. Een goede 

inwerkperiode zorgt voor continuïteit 

en dat het wiel niet elk jaar opnieuw 

moet worden uitgevonden. In dit 

hoofdstuk staan tips voor een soepele 

overdracht.

11.1 Inwerken
De nieuwe OC-leden hebben recht 

op een goede inwerkperiode. Het is 

de taak van de oude OC-leden om 

deze zo goed mogelijk te verzorgen. 

Je kunt dit bevorderen door een 

overdrachtsdocument aan te leggen 

waarin de belangrijkste zaken over 

het functioneren van de OC zijn opge-

nomen. De nieuwe OC-leden kunnen 

dit document weer aanvullen voor 

hún opvolgers. Naast dit document 

moeten de nieuwe OC-leden ook de 

gelegenheid hebben een tijdje mee 

te lopen met hun voorgangers en aan 

hen vragen te stellen. Om te voorko-

men dat je iedere keer een volledig 

nieuwe (en dus onervaren) lichting 

OC-leden hebt, kun je er eventueel 

voor kiezen om twee keer per zittings-

termijn de helft van de commissie te 

wisselen, in plaats van één keer per 

zittingstermijn. Dit heeft ook nadelen, 

want op deze manier zijn de student-

leden minder op elkaar ingespeeld en 

vormen ze een minder hechte groep. 

Denk goed na over de manier waarop 

jij de continuïteit wilt waarborgen en 

wat de consequenties hiervan zijn.

11.2 Archief
Het aanleggen van een archief zorgt 

ervoor dat nieuwe OC-leden gemak-

kelijker beschikking hebben over de 

belangrijke informatie. De volgende 

zaken zouden in het archief kunnen 

worden opgenomen:

- (Recente) boeken en artikelen met 

daarin achtergrondinformatie over 

verschillende relevante onderwerpen

- Het reglement van de OC

- Alle geldende regelingen, wetten en 

documenten die op dat moment op 

 11 Continuïteit en Overdracht
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de opleiding in gebruik zijn

- De notulen en besluitenlijsten van 

alle vergaderingen van de OC, van het 

opleidingsbestuur en van andere ver-

gaderingen waar de OC bij betrokken 

is geweest

- De jaarverslagen van de opleiding

- Bijgewerkte lijsten van huidige en 

voormalige leden van de OC

- Een actueel adressenbestand van 

contactpersonen binnen en buiten de 

opleiding

- Het overdrachtsdocument

- Evaluatierapporten

Het bijhouden van een archief is een 

hele klus. Als de OC zelf niet genoeg 

tijd heeft om een archief bij te hou-

den, probeer er dan voor te zorgen dat 

je ambtelijke ondersteuning krijgt, bij-

voorbeeld van het opleidingssecretari-

aat. Ook is het prettig als er voldoende 

financiële middelen zijn om bijvoor-

beeld publicaties te kunnen aanschaf-

fen. Beide dingen kun je aankaarten 

bij het opleidings- of faculteitsbestuur. 

Verder is het handig om een archief-

ruimte te hebben die afgesloten kan 

worden, zodat niet iedereen zomaar 

bij vertrouwelijke informatie kan. Het 

is raadzaam om een goed zoeksys-

teem te maken, zodat iedereen er 

gemakkelijk mee uit de voeten kan.

11.3 Scholing
Goede scholing, in de vorm van infor-

matievoorziening en trainingen, kan 

enorm bijdragen aan het goed func-

tioneren van je OC. Misschien bestaat 

er al een OC-training op je instelling, 

misschien ook niet. Voor de scholing 

van OC’s is er niets expliciet geregeld 

in de wet. Dit betekent niet dat je 

geen scholing moet proberen te rege-

len voor de nieuwe OC-leden (of voor 

jezelf ). Als je hier hulp of informatie 

bij nodig hebt, kun je contact opne-

men met de studentenvakbond aan 

je instelling of met de Landelijke Stu-

denten Vakbond (LSVb). De training 

kan door iemand binnen of buiten de 

instelling verzorgd worden. Ook wan-

neer er al een OC-training bestaat bij 

je opleiding is het belangrijk om goed 

te kijken of er voldoende specifieke in-

formatie aan bod komt. De volgende 

onderdelen zouden in ieder geval in 

de training aan bod moeten komen:
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- Informatie over medezeggenschap, 

de structuur van je hogeschool of uni-

versiteit en je rechten en plichten als 

OC. Hiervoor kun je ook oud OC-leden 

vragen om specifieke ‘inside’-informa-

tie te geven.

- Algemene vaardigheden, zoals ver-

gadertechnieken, argumentatie en 

onderhandelen, het opzetten van 

kwaliteitszorgsystemen en beleidsad-

visering.

- Achterbanbeleid, hoe weet je wat er 

speelt bij je opleiding?

- Als er tijd over is kun je aandacht 

besteden aan teambuilding. Het is 

sowieso belangrijk om tijd uit te trek-

ken om je collega’s een beetje te leren 

kennen Dit kan echter ook buiten de 

training om, bijvoorbeeld onder het 

genot van een biertje in de kroeg of 

tijdens een etentje.

11.4 Communicatie
Verder is het verstandig om te zor-

gen voor een vast postadres, een vast 

emailadres en in het beste geval een 

website waar documentatie op terug 

te vinden is. Dit zorgt ervoor dat je 

goed bereikbaar bent en ook dat komt 

de continuïteit ten goede. Zorg ervoor 

dat je de OC voor studenten makkelijk 

te bereiken is. Maak een emailadres 

aan en zet de vergaderstukken op 

de site van je opleiding. Zo blijft alles 

openbaar en wordt de OC bekend on-

der de studenten. Het is erg belangrijk 

dat zij weten dat de OC bestaat zodat 

ze ook suggesties en opmerkingen 

etc. kunnen plaatsen. Je kunt vaak 

van de algemene mailinglijst naar alle 

studenten van de opleiding gebruik 

maken om hen hierover te informeren. 

Zorg ook voor een goede communi-

catie met de facultaire of decentrale 

raad: stuur ze bijvoorbeeld de notulen 

van de OC-vergaderingen en lees ook 

eens hun notulen!
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Amsterdam:

ASVA Studentenunie

Universiteit van Amsterdam en Hoge-

school van Amsterdam

Vendelstraat 2

1012 XX Amsterdam

020 - 622 5771

www.asva.uva.nl

SRVU Studentenvakbond

Vrije Universiteit

De Boelelaan 1083-a, Kamer N-096

1081 HV Amsterdam

020 - 444 9422

www.srvu.org

Delft:

VSSD

Technische Universiteit Delft en Hoge-

school Inholland Delft

Leeghwaterstraat 42

2628 CA Delft

015 - 278 2050

www.vssd.nl

Den Haag

HSVb

Haagse Hogeschool

info@haagsestudentenvakbond.nl

www.haagsestudentenvakbond.nl

 A Bijlage: Handige Adressen

LSVb Landelijke Studenten Vakbond

Bezoekadres: Drieharingstraat 6

Postbus 1335 3500 BH Utrecht

030-231 6464

lsvb@lsvb.nl

SOM Studenten Overleg Medezeggen-

schap (voor hogescholen)

som@lsvb.nl

LOF Landelijk Overleg Fracties (voor 

universiteiten)

lof@lofnet.nl

Lokale Studentenvakbonden en studentenorganisaties
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Diemen:

SSt...

Hogeschool Inholland Diemen

Wildenborch 6

1112 XB Diemen

020 - 495 1536

www.sst-studentensteunpunt.nl

Groningen:

GSb

Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool 

Groningen:

St. Walburgstraat 22a

9712 HX Groningen

050 - 363 4675

www.groningerstudentenbond.nl

Leeuwarden:

FLeS

Noordelijke Hogeschool, Christelijke 

Hogeschool en Van Hall

instituut Leeuwarden

Noordvliet 7a

8921 GD Leeuwarden

06 - 1437 8422

www.flesnet.nl

Limburg:

eLSU

Hogeschool Zuyd, Universiteit Maas-

tricht

Nieuw Eyckholt 300 (C0.209)

6419 DJ Heerlen

045 - 400 6292

www.elsu.nl

Nijmegen:

AKKU

Radboud Universiteit Nijmegen en Ho-

geschool Arnhem-Nijmegen

Heijendaalseweg 141

6525 AJ Nijmegen

024 - 361 5477

www.ru.nl/akku

 

Utrecht:

USF

Universiteit Utrecht en Hogeschool 

Utrecht

Achter Sint Pieter 25

3512 HR Utrecht

030 - 253 2253

www.USFstudentenbelangen.nl
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Vlissingen:

VSVb

Hogeschool Zeeland

Edisonweg 4

4382 NW Vlissingen

0118 - 489 264

www.studentenvakbond.nl

Wageningen:

WSO

Wageningen Universiteit en Hogeschool 

Larenstein

Niemeyerstraat 6

6701 CP Wageningen

0317 - 411 012

www.wau.nl/wso

Zwolle:

SOOZ

Hogeschool Windesheim Zwolle

Voorstraat 17

8011 MK Zwolle

bestuur@sooz.nl
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 B Bijlage: Literatuur & links

Reis door OC-anië: Handboek voor 

opleidingscommissies

Saskia Nuyten

ASVA Studentenunie, 2003

ISBN 9090163468

MUB master

Redactie: Helmer van der Heijde en Jaap 

Kamminga

Landelijke Studentenvakbond en Lande-

lijk Overleg

Fracties, 2002

ISBN 9074884091

Het functioneren van opleidings-

commissies in het HBO en WO

F. Haanstra, M. Voorthuis e.a

SCO-Kohnstamm Instituut, 1999 

via www.minocw.nl

Sta op en Onderhandel!

Jurjen van den Bergh, Afke Besselink en 

Guiot Duermeijer

Landelijke Studenten Vakbond, 2003

ISBN 9074884113

De Student spreekt voor zich

Landelijke Studenten Vakbond, 1997

ISBN 9074884040

Handboek voor opleidingscommis-

sies

Landelijke Studenten Vakbond en Inter-

stedelijk

Studenten Overleg, 1999

ISBN 9074884083

OpCie/OWI handboek 2003, Wagenin-

gen

WSO, 2003

Literatuur:
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Vergaderen moet, maar met mate 

en goed

Theo Bolleman

Uitgever Coutinho

Effectief vergaderen

Irene Weijers

Uitgever Kluwer

Leuke links:

www.lsvb.nl  Info voor OC.s & hoger onderwijs-nieuws

www.lofnet.nl  Info voor universitaire inspraakorganen, online dossiers

som.lsvb.nl    Info voor inspraakorganen van hogescholen

www.nvao.nl  Info over accreditatie

www.scienceguide.nl Voor het laatste hoger onderwijs-nieuws 

Vergaderen:

De techniek van het vergaderen

I. Tanis,

ISBN 9065462147

En dan nu de rondvraag

J. Diekstra

ISBN 90747341033
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Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of openbaar worden ge-

maakt, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 

Gebruik van enige informatie uit deze OC-wijzer is voor eigen risico. 

Voor meer informatie, vragen, bestellingen of tips voor verbetering van de OC-

wijzer kan contact worden opgenomen met de LSVb.

De LSVb organiseert regelmatig trainingsdagen voor studentleden van oplei-

dingscommissies en biedt ook trainingen op maat aan. Neem voor meer informa-

tie contact op met de LSVb.
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De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale studenten-

vakbonden. In 1983 is de LSVb opgericht om de bonden op nationaal niveau te 

vertegenwoordigen. Het bestuur van de LSVb zet zich dagelijks in voor de belan-

gen van alle studenten in Nederland. Dit gebeurt onder andere door regelmatig 

te overleggen met het ministerie van OCW, de politiek, de koepelorganisaties van 

hogescholen en universiteiten en minister Plasterk. Kwalitatief goed onderwijs 

en goede voorzieningen voor studenten staan hoog op onze agenda. Daarnaast 

biedt de LSVb verschillende diensten aan, waaronder gratis rechtshulp voor stu-

denten. Wil je weten wie jou vertegenwoordigen, ben je benieuwd naar de orga-

nisatie van de LSVb of wil je actief worden? Kijk dan op onze website, www.lsvb.nl

Dit boekje is ontwikkeld voor leden van opleidingscommissies. Zij hebben een 

belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van opleidingen. 

Maar wat zijn de taken van de OC? Welke rechten heb je? Hoe zorg je voor goed 

contact met je achterban, en wat doe je als de docenten in de opleidingscommis-

sie niet naar je luisteren?

De OC-wijzer staat vol praktische informatie, tips en voorbeelden voor studentle-

den van opleidingscommissies van zowel hogescholen als universiteiten.

Landelijke Studenten Vakbond
Postbus 1335
3500 BH Utrecht

Bezoekadres:
Drieharingstraat 6, Utrecht
Tel: 030 - 231 64 64
Fax: 030 - 234 21 19
Mail: lsvb@lsvb.nl


