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Onderwijs

Flexibilisering van het onderwijs is de uitgele-
zen manier om te zorgen dat werkende volwas-
senen zich blijven ontwikkelen. Meer dan voor-
heen kunnen instellingen hierdoor aansluiten 

bij de kennis en vaardigheden die de deelnemers al 
hebben, zodat ze hen naar het eindniveau kunnen 
begeleiden met leeractiviteiten en toetsvormen die bij 
hen passen. Flexibilisering betekent dat opleidingen 
vaste curricula loslaten, leeruitkomsten formuleren 
en leerwegonafhankelijke toetsen ontwikkelen. Het 
Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs maakt 
verschillende soorten experimenten mogelijk (zie 
kader), zodat ervaring kan worden opgedaan met 
verschillende aanpakken. Bij de evaluatie van het 
experiment in 2023 zal blijken welke voor- en nadelen 
de verschillende benaderingen hebben.

Sinds september 2016 lopen er bij acht hogescholen 
projecten gericht op flexibilisering van opleidingen, 
in september 2017 zijn nog eens dertien hogescholen 
gestart. Omdat bij de pilot nog veel in ontwikkeling 
is, is het voor management, docenten, examinato-
ren en deelnemers belangrijk om te bepalen hoe het 
flexibele onderwijsconcept bijdraagt aan het leren 
van studenten: dat staat niet bij voorbaat vast. Dit 
heeft consequenties voor de aard en intensiteit van 

de werkwijze van de examencommissie. Het is zaak 
dat de examencommissie van een flexibele opleiding 
sterk in haar schoenen staat, zich goed positioneert 
en haar mogelijkheden optimaal weet te benutten.

Dezelfde taken, toch meer werk
In artikel 15 van het besluit over flexibilisering van het 
hoger onderwijs zijn de taken van de examencommis-
sie bij de experimenten vastgelegd. Hoewel andere 
formuleringen zijn gehanteerd dan in de WHW, houdt 
de examencommissie dezelfde taken als bij reguliere 
opleidingen. Zij moet in de eerste plaats vaststellen 
dat de student alle leeruitkomsten heeft behaald die 
vereist zijn voor het (afsluitend en propedeutisch) 
examen. Onderdeel van die taak is de verantwoor-
delijkheid om studenten vrijstellingen te geven voor 
eerder verworven kennis en vaardigheden. Daarnaast 
dient de examencommissie de kwaliteit van de 
toetsing – in termen van validiteit, betrouwbaarheid 
en transparantie – te borgen. De examinator blijft, 
zoals vastgelegd in artikel 7.12c van de WHW, degene 
die vaststelt of een student een toets heeft gehaald of 
niet; de examencommissie heeft niet de bevoegdheid 
om een cijfer zoals vastgesteld door de examinator te 
wijzigen.

Flexibilisering zorgt 
voor taakverzwaring

Examencommissies aan de bak bij  
flexibele opleidingen in het hbo

Om de deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs te vergroten, 
starten steeds meer hogescholen projecten gericht op flexibilisering van 
opleidingen. Het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs uit 2016 
maakt deze projecten mogelijk. Examencommissies staan voor de taak 
ook bij flexibele leerroutes het eindniveau te borgen. Hoe ziet hun rol 
eruit? En hoe kunnen ze die rol zo goed mogelijk invullen? Een verkenning 
van enkele juridische, onderwijsinhoudelijke en praktische aspecten van 
kwaliteitsborging bij experimenten met leeruitkomsten op hogescholen.
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Procedureel verandert de taak van de examencom-
missie dus niet, maar in de praktijk wordt die taak wel 
omvangrijker én zwaarder. 

Adviserende rol bij toelating
Hoe ziet die verzwaarde taak van de examencom-
missie eruit? En hoe kan ze zich daarbij het beste 
positioneren? Als het gaat om vrijstellingen zal de 
examencommissie vaker in een eerdere fase betrok-
ken worden, namelijk nog voor toelating van de 
student. Net als bij elke opleiding moeten potentiële 
studenten bij een flexibele opleiding beschikken over 
de juiste kennis en vaardigheden om de opleiding te 
starten. Vaak wil de student niet de gehele opleiding 
volgen omdat hij denkt al bepaalde leeruitkomsten 
in zijn werkkring te hebben verworven. Het manage-

ment heeft daarbij de wettelijke taak over de toela-
ting te beslissen en gaat dan ook in gesprek over de 
leeruitkomsten die de student nog moet behalen. Is 
de student eenmaal toegelaten, dan kan de examen-
commissie de student vrijstellingen verlenen. Dat 
voelt onlogisch: studenten willen weten wat hun te 
wachten staat en welke vrijstellingen mogelijk zijn, 
liefst voor hun inschrijving. Het management kan 
er daarom voor kiezen om de examencommissie te 
betrekken bij de toelatingsbeslissing. Als de examen-
commissie over de toelating adviseert en het manage-
ment dat advies volgt, kan de vrijstellingsprocedure 
vervolgens een formaliteit worden.

Hoewel andere  
formuleringen zijn  
gehanteerd, houdt de  
examencommissie  
dezelfde taken als bij  
reguliere opleidingen

De examencommissie kan haar advies over toela-
ting baseren op een leerwegonafhankelijke toets als 
het gaat om een of enkele leeruitkomsten, of op een 
assessment om meerdere, wat omvangrijker vrijstel-
lingen vast te stellen. De examinator of assessor stelt 
vast of de (werk)ervaring van de aanstaande student 
heeft geleid tot het realiseren van leeruitkomsten. Op 
basis daarvan beoordeelt de examencommissie of dit 
voldoende basis geeft om de deelnemer (een grote 
kans op) een vrijstelling in het vooruitzicht te stel-
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Experimenten met 
leeruitkomsten in het hoger 
onderwijs 

De flexibilisering van het hoger onderwijs is 
een advies van de commissie-Rinnooy Kan, 
vastgelegd in het adviesrapport Flexibel hoger 
onderwijs voor volwassenen (2014). Met het 
Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs 
van 8 april 2016 heeft de minister dit advies 
overgenomen. Het besluit maakt drie soorten 
experimenten op het gebied van flexibilisering 
mogelijk: met leeruitkomsten, met onvolledige 
opleidingen en met de educatieve module. De 
examencommissie heeft, ongeacht het type 
experiment, de rol om de kwaliteit van de 
tentaminering en examinering te borgen. 

Het experiment met leeruitkomsten – waar 
dit artikel over gaat – maakt de omslag 
mogelijk van aanbodgericht onderwijs 
naar flexibel en vraaggericht onderwijs, 
waarin de lerende volwassene centraal 
staat. Leeruitkomsten komen hierbij in de 
plaats van een vaststaand studieprogramma. 
Daardoor kan de opleiding op maat aansluiten 
bij wat de volwassen student al aan kennis 
en vaardigheden heeft verworven, bij de 
mogelijkheden om leeractiviteiten op de 
werkplek uit te voeren en bij de behoeften van 
de werkgever. Flexibilisering kan bijdragen 
aan een aantrekkelijker opleidingsaanbod voor 
volwassenen en een versterkte samenwerking 
met de arbeidsmarkt. Het experiment biedt een 
goede mogelijkheid om te onderzoeken wat 
de effecten zijn van het werken met flexibele 
trajecten op basis van leeruitkomsten, en waar 
mogelijke knelpunten liggen.

Dezelfde examencommissie 
voor voltijd en flexibel 
Om te voorkomen dat het eindniveau van een 
flexibele opleiding afwijkt van de voltijdroute, 
is in de WHW vastgelegd dat er per opleiding (of 
groep van opleidingen) een examencommissie 
is. Dat wil zeggen dat de voltijd- en 
flexibele variant van een opleiding dezelfde 
examencommissie moeten hebben. In de 
praktijk worden vaak deelexamencommissies 
van verschillende flexibele routes 
ingericht, met personele overlap met de 
examencommissies voor de verschillende 
(voltijd- en flexibele) opleidingen. Zo delen de 
leden van de verschillende examencommissies 
intensief elkaars kennis en ervaring. De 
examencommissie van de eigen opleiding blijft 
hierbij eindverantwoordelijk.
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len. Hoe beter de beoordeling en hoe intensiever de 
betrokkenheid van de examencommissie, hoe kleiner 
het voorbehoud bij de toegezegde vrijstelling.

Een kanttekening hierbij is op zijn plaats. De geschets-
te route is een intensieve en kostbare procedure. Het 
vergt een uitgebreide intake en vaak ook veel bege-
leiding bij het maken van een portfolio om de leeruit-
komsten aan te tonen. De WHW bepaalt dat de student 
voor toelating niet verplicht kan worden extra kosten 
te maken, tenzij er een kosteloos alternatief binnen de 
opleiding bestaat. De reguliere procedure is zo’n alter-
natief, maar die biedt de student geen zicht op zijn leer-
route voordat hij zich inschrijft – en dat is nu juist waar 
het hier om te doen is. Dus betalen veel instellingen de 
procedure zelf, waarbij vaak de experimentsubsidie ook 
wordt ingezet om de intake uit te voeren. Dit lijkt een 
knelpunt in het experiment: de subsidie is niet bedoeld 
voor de uitvoering van de intake, maar voor de ontwik-
keling van de intake en het onderwijsprogramma. Voor 
sommige hogescholen, zoals de Christelijke Hoge-
school Ede (CHE), is dit reden om een eigen alternatief 
te ontwikkelen (zie kader). 

Adviserende rol bij leeruitkomsten
Als het gaat om leeruitkomsten verandert de rol van 
de examencommissie op vergelijkbare wijze. Een 
voorwaarde voor deelname aan het experiment met 
flexibele trajecten was dat alle leeruitkomsten van de 
opleiding geformuleerd waren; op basis daarvan kan 
de examencommissie de kwaliteit van de toetsing 
borgen. De leeruitkomsten vormen de operationali-
satie van de eindkwalificaties van de opleiding; ze 
moeten dus heel helder omschreven zijn. Dat is in de 
praktijk lang niet altijd het geval. Een complicerende 
factor daarbij is dat er geen achterliggend curriculum 
meer is dat de examencommissie als referentiepunt 
kan hanteren. Het komt bij reguliere opleidingen nog 
regelmatig voor dat de eindtermen van een vak niet 
zo helder beschreven zijn, maar dat het niveau door 
het achterliggende curriculum toch een indicatie 
geeft. Bij flexibele trajecten kan de examencommissie 
daar niet op teruggrijpen. Dat maakt het moeilijker om 
de kwaliteit van de toetsing te borgen.
Het is aan de opleiding om te zorgen voor goede 
leeruitkomsten. Het formuleren van de eindtermen of 
leeruitkomsten en vandaaruit de toetsing en het curri-

De praktijk: deeltijdonderwijs aan de CHE

De Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE) neemt sinds 2016 deel aan het 
experiment met leeruitkomsten. Alle 
deeltijdopleidingen – momenteel zes – 
participeren in het experiment. De CHE 
wil in het experiment de ontwikkeling 
van de student en het leren centraal 
stellen. Toetsing is daarin een middel 
en geen doel op zich; uitgangspunt is 
dat toetsing de student verder brengt 
in zijn ontwikkeling (formatief) en 
vaststelt wat hij beheerst (summatief). 
Hoe krijgt het experiment in de 
praktijk vorm, en welke rol vervult de 
examencommissie daarbij?

De CHE heeft gekozen voor een 
modulaire opbouw van de curricula. 
Elke bacheloropleiding bestaat uit 
acht modules. Iedere student volgt 
module 1 en 8. Module 1 is bedoeld als 
oriëntatie op het beroep; studenten 
werken in deze module aan het 
portfolio en een assessment. Module 
8 is de afrondende module waarin 
de student het eindniveau aantoont. 
In de tussenliggende modules werkt 
de student aan het realiseren van de 
leeruitkomsten. Studenten kunnen 
op basis van hun eigen leerweg en 

vrijstellingen zelf bepalen welke 
modules zij gaan volgen. Het is daarbij 
mogelijk twee modules tegelijkertijd 
te volgen, voor studenten die al veel 
kennis of ervaring hebben.
Iedere module bestaat uit 30 EC met 
drie leeruitkomsten. Voor iedere 
leeruitkomst zijn zes indicatoren 
gedefinieerd op basis waarvan 
vastgesteld kan worden of de student 
de leeruitkomst gerealiseerd heeft. 
De CHE heeft een aantal modules 
generiek ontwikkeld, voor alle 
deeltijdopleidingen die de hogeschool 
aanbiedt. Generieke modules zijn, 
naast module 1 en 8, de modules 
‘Persoonlijke professionaliteit’, 
‘Samenwerken en netwerken’ en ‘Regie 
en werkprocessen’. Van studenten 
wordt gevraagd de leeruitkomsten van 
de modules in de context van de eigen 
opleiding aan te tonen. De indicatoren 
van de modules zijn daarom (deels) 
opleidingsspecifiek. 

Toelating
Studenten die een deeltijdopleiding 
aan de CHE willen volgen, vullen eerst 
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culum invullen, is het basisprincipe van constructive 
allignment. Maar hoewel dat een bekend principe is, 
worden eindtermen of leeruitkomsten in de praktijk 
heel vaak te globaal omschreven.

Wat kan de examencommissie hierin betekenen? De 
leeruitkomsten staan beschreven in de OER (inclusief 
de documenten waarnaar in de OER wordt verwezen), 
die wordt vastgesteld door het bestuur. De examen-
commissie heeft, net als bij reguliere opleidingen, for-
meel geen rol ten aanzien van de OER. Wel adviseert 
ze in de praktijk vaak. Die advisering neemt bij de 
flexibele trajecten in belang toe: zonder goed gefor-
muleerde leeruitkomsten staat de examencommissie 
immers met lege handen. Zoals de examencommissie 
bij reguliere opleidingen aan de opleiding kan vragen 
om de uitwerking van de eindtermen in toetsmatrij-
zen en rubrics te laten zien, kan ze dat nu ook voor 
de leeruitkomsten doen. Zo kan ze beoordelen of de 
leeruitkomsten concreet genoeg zijn geformuleerd om 
ze te vertalen in toetsmatrijs en rubrics, en of dat ook 
adequaat gebeurt. 

Verder ligt het voor de hand dat de examencommis-
sie het management van de opleiding vraagt om het 
toetsbeleid  waarin beschreven wordt hoe de leeruit-
komsten worden aangetoond. In een experiment zal 
de uitvoering van het toetsbeleid en het toetsprogram-
ma zich geleidelijk ontwikkelen. Examencommissies 
worden daarbij geconfronteerd met onzekerheden en 
werkwijzen die nog niet uitgekristalliseerd zijn. Dit 
begrenst hun mogelijkheid tot borgen – een risico dat 
nu eenmaal verbonden is aan experimenteren. Een 
constructieve, adviserende opstelling van de examen-
commissie kan inhouden dat zij de risico’s expliciteert 
en daarmee aandachtspunten in de verdere ontwikke-
ling van het experiment benoemt. 

Richtlijnen voor toetsing
Juist daar waar de toetsing nog in ontwikkeling is, 
kan de examencommissie een belangrijke rol vervul-
len. Aanpakken die nog niet in het toetsprogramma, 
toetsbeleid of andere afspraken binnen de opleiding 
zijn vastgelegd, kan zij in richtlijnen voor exami-
natoren vastleggen. Die mogelijkheid is juridisch 

een quickscan in. De uitkomst daarvan 
wordt besproken in een intakegesprek. 
Doel van dit gesprek is om samen met 
de student heldere verwachtingen 
over de studieroute te scheppen. 
Voor veelvoorkomende studiepaden, 
bijvoorbeeld voor studenten met 
een mbo- of hbo-diploma, valt goed 
te bepalen welke vrijstellingen 
realistisch zijn. Bij informeel leren en 
reeds opgedane werkervaring is het 
moeilijker in te schatten in hoeverre 
de student recht heeft op vrijstellingen; 
daarvoor is een assessment nodig. De 
route hiernaartoe maakt deel uit van 
module 1. Tijdens het intakegesprek 
wordt samen met de student ingeschat 
of een traject richting een assessment 
zinvol is. Deze studenten hebben 
dus vooraf nog geen zekerheid over 
de vrijstellingen die ze kunnen 
verwachten.

Toetsbeleid en toetsprogramma
De toetsing binnen de 
deeltijdopleidingen van de CHE 
is leerwegonafhankelijk: niet het 
leerproces, maar de leeruitkomst is het 
uitgangspunt. In de leeruitkomsten 
is beschreven wat de student moet 
aantonen om in aanmerking te komen 

voor een diploma. Een leeruitkomst 
(10 EC) wordt in zijn geheel beoordeeld 
en niet in deeltoetsen. De separaat 
getoetste kennis wordt getoetst 
in kennistoetsen van 2,5 EC. Alle 
leeruitkomsten moeten worden 
aangetoond. Dat kan op verschillende 
manieren: met vrijstellingen, 
met een assessment waarin de 
student aantoont welke kennis 
en vaardigheden hij eerder heeft 
verworven, en met beroepsproducten 
tijdens de opleiding. Er zijn allerlei 
soorten beroepsproducten mogelijk 
om een leeruitkomst of meerdere 
leeruitkomsten tegelijkertijd aan 
te tonen. Naast het beroepsproduct 
dient de student een theoretische 
verantwoording en een reflectie op het 
beroepsproduct te laten zien. 
Toetsbeleid en toetsprogramma 
ontwikkelen zich gaandeweg. Zo is de 
CHE momenteel bezig om het aantal 
summatieve kennistoetsen te verlagen 
en de toetsen formatief te maken. 

De examencommissie
De CHE heeft een examencommissie 
voor de flexibele routes ingericht 
die bestaat uit deelnemers van 
de examencommissies van de 

betrokken voltijdopleidingen. Deze 
DTO-examencommissie heeft 
gemandateerde bevoegdheden, wat 
inhoudt dat de examencommissies 
van de voltijdopleidingen wel de 
uiteindelijke eindverantwoordelijkheid 
blijven dragen. Iedere twee 
weken vindt er overleg plaats 
tussen het management van de 
deeltijdopleidingen en de voorzitter 
van de examencommissie DTO. 
Belangrijke gespreksonderwerpen 
zijn onder andere het toetsbeleid, de 
vrijstellingsroutes en de inrichting van 
het assessment. De examencommissie 
heeft een proactieve rol: ze denkt mee 
en geeft advies over de wijze waarop 
de toetsing kan worden ingericht. De 
gezamenlijke zoektocht draait om de 
vraag: hoe kunnen we leeruitkomsten 
goed vaststellen zonder dat we 
(opnieuw) uitkomen bij gedetailleerde 
afvinklijsten? Studenten én docenten 
vragen om duidelijkheid. Tegelijkertijd 
is er veel ruimte om op eigen wijze 
een leeruitkomst aan te tonen. De CHE 
werkt daarom veel met voorbeelden om 
de mogelijkheden te verduidelijken.
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verankerd in de WHW (artikel 7.12b WHW biedt de 
examencommissie de bevoegdheid richtlijnen en aan-
wijzingen te geven aan de examinatoren; artikel 7.12 
c tweede lid WHW verplicht de examinatoren om de 
examencommissie inlichtingen te geven, bijvoorbeeld 
als zij zou willen nagaan of haar richtlijnen en aan-
wijzingen worden nageleefd). Maar deze juridische 
verankering krijgt pas betekenis in een professionele 
cultuur waarin examencommissie, examinatoren en 
docenten gewend zijn hun werkwijze naar elkaar toe 
te expliciteren en daar waar nodig te verbeteren.

In haar richtlijnen neemt de examencommissie 
punten op voor zover die nog niet door het manage-
ment zijn bepaald. Zij kan bijvoorbeeld bepalen dat 
er voor iedere leeruitkomst een toetsmatrijs is, met 
daarbij de voorkeur om de toetsmatrijs te bespreken 
voordat een assessment plaatsvindt of de examinator 
het cijfer vaststelt. Een andere mogelijke richtlijn is 
dat de leeruitkomsten van bepaalde toetsen door vier 
ogen worden vastgesteld, of dat de examencommis-
sie alleen examinatoren aanwijst die bekwaam zijn of 
een professionaliseringstraject volgen in leerwegon-
afhankelijke toetsing. De examencommissie kan ook 
voorschrijven om bij nieuwe toetsvormen de beoorde-
lingen van alle examinatoren te kalibreren. 

Kwaliteitsborging door vergelijking
Door goed te adviseren, mee te denken en richtlijnen 
op te stellen kan de examencommissie een belang-
rijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de toetsing, 
en bovendien haar eigen taak verlichten. Maar zolang 
toetsbeleid, toetsprogramma en leeruitkomsten nog 
niet volledig op orde zijn, zal zij zich meer dan anders 
ook op steekproefsgewijze beoordeling van toetsen 
moeten beroepen om de kwaliteit van de toetsing te 
borgen. Om in de loop van het experiment het niveau 
van de geflexibiliseerde opleiding te bewaken, kan 
zij (of namens haar de toetscommissie) steekproefs-
gewijs het eindniveau van bepaalde leeruitkomsten 
uit de flexibele route vergelijken met de resultaten 
zoals die bereikt worden via de voltijdopleiding. Vaak 
worden er blokken van leeruitkomsten geformuleerd 
die beperkt zijn qua breedte, maar wel meteen tot het 
eindniveau leiden. Dat biedt de examencommissie de 
mogelijkheid om niet te wachten tot een student alle 
leeruitkomsten heeft behaald, maar al op onderde-
len het eindniveau te onderzoeken en zo nodig bij te 
sturen. 

Bij de beoordeling van het eindniveau is contact met 
het werkveld van groot belang. Intensieve contacten 
met werkveldpartners kunnen benut worden om 
informatie te krijgen over het gerealiseerde eindni-
veau in vergelijking met het ‘oude’ deeltijdonderwijs 
en voltijdopleidingen. De examencommissie kan het 
management vragen om de beoordeling van het gere-
aliseerde eindniveau door deze partners. 

Het is logisch dat, gezien alle onzekerheden bij een 
experiment, de examencommissie meer dan in een 
stabiele situatie steekproeven neemt om haar borgen-
de taak invulling te kunnen geven. Mocht zij daarbij 
tot het oordeel komen dat een student van de flexibele 
route onvoldoende heeft aangetoond bepaalde leer-
uitkomsten te beheersen, dan kan ze die student niet 
alsnog een onvoldoende of een aanvullende opdracht 
geven. Wel kan de examencommissie aanvullende 
richtlijnen of aanwijzingen voor examinatoren formu-
leren, om zo een herhaling te voorkomen.

Aandacht nodig voor leerwegonafhankelijke toetsing
Tot slot: bij een experiment horen kinderziektes. 
Intensief overleg tussen management en examen-
commissie kan de risico’s beperken. De examen-
commissie kan daartoe van het management een 
kwartaalrapportage vragen over de toetsing van de 
leeruitkomsten, waarin het management expliciteert 
hoe bij de toetsing de pdca-cyclus is doorlopen en wat 
de conclusies zijn.

Om dit zinvol te kunnen doen is professionalisering 
in leerwegonafhankelijke toetsing door management, 
examinatoren en examencommissie nodig. Op dit 
moment maakt de leerwegonafhankelijke toetsing 
veelal nog onvoldoende deel uit van de BKE of SKE. 
De kennis die op dit vlak aanwezig is, volstaat nog 
niet om van elke flexibele opleiding een succes te 
maken. Gelukkig wordt nu wel gewerkt aan kennisop-
bouw (zie bijvoorbeeld Klarus, Peeters en Joosten-ten 
Brinke, 2017) en aan het delen van ervaringen met 
leerwegonafhankelijke toetsen. Om van de expe-
rimenten met flexibilisering een succes te maken, 
zouden alle betrokkenen daarvan de vruchten moeten 
plukken.

De auteurs schreven dit artikel op persoonlijke titel. 
Zij stellen reacties op prijs.: jadrieenhuizen@che.nl en 
m.pol@owinsp.nl
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Een complicerende factor is, dat 
er geen achterliggend curriculum 
meer is dat de examencommissie 
als referentiepunt kan hanteren


