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Executive summary
Introduction
In the fall of 2021 a research was started upon request of Brigitte Widdershoven (Director of Academic Affairs 
at Erasmus University Rotterdam - EUR). The inventory was done by two independent advisors and focused on 
the Program Committees that represent the initial education programs at EUR. The research aimed to gain in
sights on how the program committees (PCs) are currently doing their job. This includes: on which topics do they 
generally focus; how do they cooperate with other PCs within the faculty and with other parties such as program 
management, faculty board and other parties; as well as how they maintain knowledge about rights and duties 
up to date.
The research started with a study of research that has been conducted earlier on a national level as well as 
research and actions that have taken place within EUR since the amendment of a number of education laws in 
2017, aiming on strengthening the administrative power of institutions in higher education (Wet Versterking 
Bestuurskracht - WVb).
The current inventory included field research in the form of semi-structured interviews that took place with the 
chairs of two thirds of all program committees. Furthermore, a number of policy advisors and three vice deans 
of education were also interviewed. Finally, as a similar inventory has also been conducted with the Examination 
Boards of EUR in 2020, the chair of the central Examination Board was also interviewed.

Prior research on a national level
Since September 2017, the duties and powers of program committees in higher education have been increased 
with the introduction of the Administrative Strength Act (Wvb). With this Act, the frameworks surrounding con
sent and advisory rights have been clarified for PCs in order to sharpen and clarify the division of roles between 
program management and employee/student participation.
In the run-up to the amendment of the law (2016), it was investigated whether committees were ready for their 
new role. In 2018 a provisional interim inventory was conducted to check how stakeholders were doing since 
the law had been introduced. A few years later, both in 2020 as well as in 2021 two larger researches were 
conducted by consultancy agencies Berenschot and Oberon, focusing on the impact that program committees 
are making and the success factors that may increase this.
Parallels in the mentioned national inquiries can be found in the fact that the formalization of program commit
tees has contributed to their position and influence within the faculty in general. Crucial in this respect is good 
knowledge and delineation of tasks and responsibilities by both program committee and program management. 
If both parties are well aware of whether consent or advice must be requested in a decision-making process, 
this will ultimately benefit decision-making (and the quality of education). It is important, however, that PCs are 
fully and timely informed about the intended plans, so that they have sufficient opportunity to formulate advice. 
A high level of official support in the form of an official secretary is also a reinforcing factor here; not only sub
stantively but also procedurally.

Prior research within Erasmus University Rotterdam
Since 2015, several initiatives have been developed aiming at strengthening the position of participatory boards 
within the Erasmus University. The initiatives were partially internally motivated and partially came from rec
ommendations by the panel for the institutional quality audit by the NVAO (ITK, 2018). Among other recommen
dations, the ITK-panel suggested that EUR should offer more structural support to employee representation in 
(a) the substantive (educational) and strategic preparation for their role, and (b) guaranteeing continuity in var
ious bodies.
From this and in the context of the Higher Education Quality Agreements (HoKa, 2018); the EUR Executive board 
again became aware of the question how to secure that participation boards be facilitated well through time, 
means and/or other forms of support. This all culminated in a first project aiming at strengthening the position
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of Examination Boards (2019-2020), which turned out to have great positive effects. In line with this, it was 
decided that the EUR program committees should also be inventoried in order to develop a strengthening strat
egy. Below are the results, supplemented with possible follow-up steps.

Results of current inquiry
From the inquiry it appears that the image that can be drawn on a national level is very similar to the situation 
at Erasmus University. We see that program committees have gotten a stronger position within the decision 
making process since the strengthening of their administrative powers in 2017. As a result of this, program di
rectors turn to PCs more often to ask for advice on specific topics they are working on. On top of this, PCs are 
also involved in large and lengthy advisory processes about big topics such as the assignment of budgets to 
projects stemming from the Quality Agreements, Quality Portraits in the scope of the Institutional Audit, as well 
as program accreditation processes. This means more work to be done by PCs.

We identified five aspects that characterize a strong participation body and discussed what opportunities come 
within reach when investing in these aspects, as well as what may happen if one would take little to no action. 
These are: influence, independence, knowledge, support and cooperation with other parties. In summary:
- The extent to which a body can be influential depends on the quality culture in the institution as a whole: a 

program committee may well be performing its role according to the law, however this doesn't ensure that 
the committee automatically is a useful thorn in the side of program management. Developing a vision on 
the positioning of PCs from a strategic perspective will add to the development of a quality culture that is 
in line with the strategic ambitions of Erasmus University.

- For PCs it can be difficult to balance between keeping an independent position from program management 
and at the same time maintaining a good working relationship with them. Program management benefits 
from the PC responding to every advice request, however the risk is that too little time is left for PCs to work 
on their own focal points and thus be independent enough to remain (or become) the critical friend that 
program management needs. Program management is advised to also keep in mind that ultimately this 
independent position of the program committee contributes to education quality.

- The extent of impact that PCs make depends on the level of knowledge and experience in the committee. 
PCs should be free in choosing how to pass on knowledge to new members, however it is advisory to keep 
an eye on the onboarding process (and documents) that PCs use from a central level to make sure that the 
basic needs are met and information is up to date.

- A solid form of official support to the PC is a big changemaker in the extent to which the committee can 
effectively and efficiently do its work. Although a secretary who takes notes is of much use - an official 
secretary to the board that acts as a process advisor and (legal) sparring partner is seen as an upgrade to 
any program committee. Furthermore, this person can also keep an independent eye on the level of 
knowledge of the PC and if necessary can initiate additional training for the PC.

- A regular (bi)annual meeting of OCs with other bodies within faculty and/or other PCs helps to address issues 
on the right level. It's important that parties know their own role within the total spectrum. When discussing 
cases from your own practice with other forums, you allow new perspectives in and may benefit from best 
practices of other PCs.

Suggested follow-up
With the extended role of PCs, new responsibilities have been added to their job description. This has resulted 
in a higher work load for PCs. Whether a move from impact on request to impact on own initiative by PCs is a 
desirable development is a question that EUR should ask itself, also in view of the ambitions EUR has with regard 
to employee participation in general. Factors such as the extent to which the institution wants to focus on com
pliance; working on a development-oriented quality culture and the level of bureaucracy should also be taken 
into consideration, as these are all influential to the freedom of movement that PCs may feel to do their job. It 
is therefore advised that EUR develops a clear vision on the positioning and desired influence of PCs within the 
EUR.

Alongside the development of a clear vision, we suggest a number of strengthening initiatives on multiple levels; 
i.e. appointing a policy advisor focusing on strengthening PCs from a central level, as well as suggested follow
up actions for both vice deans and PCs - divided in a list of low hanging fruit as well as development potential.
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Rapport
Inventarisatie t.b.v. versterking positionering Opleidingscommissies

Datum: 1 april 2022 
Versie: 1.0
Aan: Annelien Bredenoord (RM), Brigitte Widdershoven (Hoofd Academische Zaken EUR)
Door: Patty de Lange (Adviseur Kwaliteitszorg Erasmus MC) en Titia Verdenius (Externe adviseur Kwaliteitszorg)

1. Inleiding

1.1 Onderzoek naar Opleidingscommissies op landelijk niveau
Sinds september 2017 zijn de taken en bevoegdheden van Opleidingscommissies (OC's) in het hoger onderwijs 
vergroot met de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht (Wvb). De kaders rondom instemmings- en 
adviesrecht zijn voor OC's verduidelijkt met deze wet, om zo de rolverdeling tussen opleidingsbestuur en mede
zeggenschap aan te scherpen en te verduidelijken.

Onderzoek bij invoering Wet Versterking Bestuurskracht (2016)
In 2016 is er door de Onderwijsinspectie onderzocht of Opleidingscommissies klaar waren voor deze koerswijzi
ging.1 Een van de conclusies uit dat onderzoek was dat OC's over het algemeen tevreden zijn met wat er met 
hun adviezen wordt gedaan, maar wel zouden ze eerder betrokken willen worden bij ontwikkelingen in de op
leiding én zouden ze meer tijd willen krijgen om een advies uit te brengen. Ook kwam er uit het onderzoek van 
2016 dat Opleidingscommissies graag iets uitgebreider beargumenteerde reacties wilde ontvangen van het ma
nagement wanneer er een advies wordt uitgestuurd. Wat ook uit het onderzoek kwam is dat OC's onvoldoende 
tijd hebben om o.a. het contact met de achterban te onderhouden en om zichzelf te professionaliseren d.m.v. 3 

scholing.

De Onderwijsinspectie kwam n.a.v. het onderzoek van 2016 met een aantal aanbevelingen voor zowel Oplei
dingscommissies als voor (opleidings)management. Voor OC's was het advies om taken goed af te bakenen; 
speerpunten te formuleren; de commissie evenwichtig samen te stellen; te werken aan zichtbaarheid, en te 
werken aan afstemming met andere gremia. Voor het management was het advies om voor elke opleiding een 
OC in te stellen; de positie van OC's te versterken en OC's op maat te faciliteren, en de regie te nemen over de 
kwaliteitszorg.

Tussentijdse check (2018)
Eind 2018 heeft de Minister van OCW d.m.v. een momentopname een tussentijdse check gedaan om te inven
tariseren hoe het de diverse stakeholders was vergaan sinds de invoering van de Wvb. Uit de gesprekken bleek 
dat betrokkenen de nieuwe rol van OC's als positief ervaren. Het verkregen instemmingsrecht heeft ervoor ge
zorgd dat Opleidingscommissies serieuzer worden genomen. Hierbij is een goede relatie met het opleidings- 
management cruciaal, en ook de mate waarin de medezeggenschapscultuur een plek heeft in de instelling is 
doorslaggevend. Wel werd er gerapporteerd over onduidelijkheid rondom rechten en plichten van OC's en 
rondom de vraag wanneer er sprake is van instemming of advies. Daarnaast was er nog ruimte voor verbetering 
rondom de (ambtelijke) ondersteuning van Opleidingscommissies.

Onderzoek naar medezeggenschap in het Hoger Onderwijs (2020, 2021)
In 2020 is er door adviesbureau Oberon in opdracht van een stuurgroep bestaande uit o.a. het ISO, de VSNU en 
VH en de LSVb een medezeggenschapsmonitor van het Hoger Onderwijs2 uitgevoerd, waarbij ook specifiek is 
gekeken naar de impact die Opleidingscommissies maken. Uit het onderzoek komt een beeld dat aansluit bij de 
conclusies die al eerder werden getrokken. Zo wordt meermaals aangegeven dat commissies behoefte hebben 
aan ambtelijke (en juridische) ondersteuning en aan budget om hun werk te kunnen doen. Daarnaast vindt men 
dat er te weinig tijd is voor contact met de achterban, en dat er te weinig tijd is voor het formuleren van een

1 Recht van spreken, Het functioneren van Opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs in 2016, Inspectie van het 
Onderwijs, 2016
2 Monitor Medezeggenschap in het Hoger Onderwijs - vierde peiling (2019-2020), Oberon Onderzoek Advies, 2020
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goed advies doordat informatie te laat wordt aangeleverd door het management. Aan de andere kant is er wel 
een positief beeld over hoe het overleg met het management verloopt en is de meerderheid van de OC-leden 
tevreden over het management als overlegpartner.

Niet veel later (2021) is er door adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek 
gedaan naar of de doelstellingen van de Wvb zijn gerealiseerd, en is er een overzicht gemaakt van succesfactoren 
voor succesvolle medezeggenschap.3 De belangrijkste uitkomsten uit dit laatste onderzoek zijn:

- De verdeling van taken en bevoegdheden in de wet is niet altijd duidelijk en kan leiden tot verschillen 
in interpretatie, met het risico op een moeizame relatie tussen medezeggenschap en bestuurder.

- De Wvb lijkt grotendeels in de praktijk te worden toegepast, hoewel zichtbaar is dat op decentraal 
niveau bepaalde aspecten (zoals ondersteuning) van de Wvb minder duidelijk zijn ingericht.

- De formalisering van OC's als formeel medezeggenschaporgaan heeft geresulteerd in een versterkte 
positie van Opleidingscommissies én een versterking van de medezeggenschaps-cultuur. Echter voor 
zowel bestuurders als OC-leden blijft soms onduidelijk welke medezeggenschapsraad (op welk niveau) 
waar over gaat.

Parallellen in landelijk onderzoek
De rode draad die door alle landelijke onderzoeken loopt is het feit dat de formalisering van opleidingscommis
sies als medezeggenschapsorgaan heeft bijgedragen aan de positie en invloed van OC's. Cruciaal hierbij is een 
goede kennis én afbakening van taken en verantwoordelijkheden bij zowel Opleidingscommissie als opleidings- 
management. Zijn beide partijen goed op de hoogte van wanneer er om instemming dan wel advies gevraagd 
moet worden, dan komt dat besluitvorming (en uiteindelijk onderwijskwaliteit) ten goede.
Voorwaarde is wel dat OC's tijdig en volledig worden geïnformeerd over de voorgenomen plannen, zodat zij 
voldoende gelegenheid hebben om een advies te formuleren. Hierbij is ook een goede ambtelijke ondersteuning 
een versterkende factor; niet alleen inhoudelijk maar ook procedureel.

l. 2 Onderzoek naar Opleidingscommissies binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam 
Versterking medezeggenschap
Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) startten de Universiteitsraad, het College van Bestuur en de 
decanen in 2015 een initiatief om de medezeggenschap op alle niveaus te verbeteren, 'Het goede gesprek'. 
Vervolgens is er in 2016/2017 een project Versterking Opleidingscommissies geweest, waarbij alle OC's zijn uit
genodigd voor voorlichtingsrondes over hun nieuwe takenpakket. Ook zijn de OC-voorzitters apart uitgenodigd 
voor een aanvullende sessie. In dezelfde periode is er een inventarisatie gedaan onder OC's: hieruit bleek dat de 
verschillen groot waren op het gebied van o.a. vergoeding, tijdsinspanning en de mate van facilitering vanuit de 
faculteit.

De onderzoeksresultaten vormden de aanzet tot een aantal pilots verzorgd door RISBO om een kennis-gemeen- 
schap op te zetten waarmee OC's zichzelf verder konden versterken. Daarnaast zijn er adviezen geformuleerd
m. b.t. de inbedding van de opleidingscommissie in de faculteit en vanuit centraal oogpunt, en is er een sjabloon 
voor het OC-jaarverslag ontwikkeld. Dit sjabloon werd uiteindelijk niet geïmplementeerd.

Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK)
In de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) adviseerde het panel om meer structurele ondersteuning te bieden aan 
de medezeggenschap bij (a) de inhoudelijke (onderwijskundige) en strategische voorbereiding op hun rol, en (b) 
de borging van continuïteit in diverse organen. De positionering van de medezeggenschap, waaronder de OC's, 
is in 2018 geëvalueerd in de planvormingsfase van de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs, om ervoor te zorgen 
dat er kwalitatief goed geadviseerd kon worden op de kwaliteitsafspraken, de onderwijsvisie en de beleidsdoel
stellingen binnen de EUR.

3 Goed bestuur en medezeggenschap in het hoger onderwijs, Berenschot i.o.v. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten
schap, 2021
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Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs (HoKa)
Parallel aan het opstellen van de nieuwe strategie van de EUR is er in 2018 ook gewerkt aan de plannen van de 
EUR in relatie tot de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs. Bij de planontwikkeling is de medezeggenschap zo 
veel mogelijk betrokken, bijvoorbeeld door het inrichten van werkgroepen waarin ook Opleidingscommissies 
vertegenwoordigd werden. Door middel van co-creatie vond een gezamenlijk ontwerpproces van de plannen op 
zowel instellings- als facultair niveau plaats. Uit het HoKa projectplan blijkt dat het CvB zichzelf de vraag blijft 
stellen waar de medezeggenschap beter gefaciliteerd zou kunnen worden in tijd, middelen of andere ondersteu
ning. Dit betekent ook dat de medezeggenschap de ruimte houdt om kritisch te blijven en tijdig informatie aan
geleverd krijgt om tot een gefundeerd advies te komen.

Versterking Examencommissies (2019-2020)
De wettelijke positie van examencommissies is afgelopen jaren veranderd, wat aanleiding gaf tot het inzetten 
op versterking van de kennis en werkwijze van de EC's in 2016. In 2019 is er een vervolg gekomen op deze 
professionaliseringsslag onder leiding van een externe projectleider. In dit traject hebben de examencommissies 
deelgenomen aan diverse kennissessies, is er een handboek voor examencommissies samengesteld en is er een 
overlegstructuur opgetuigd waarbinnen EC-voorzitters kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Inventarisatie positionering Opleidingscommissies EUR tbv midterm ITK
De ervaringen met het professionaliseringstraject van de Examencommissies waren voor Academische Zaken 
aanleiding om eind 2019 een vernieuwde inventarisatie te starten rondom het niveau en de impact van Oplei
dingscommissies binnen de EUR. In de eerste maanden van 2020 werden enkele interviews gehouden met sta
keholders, maar door andere prioriteiten rondom de Covid-19-pandemie kwam dit stil te liggen.

De voorbereidingen voor de midterm van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (tweede helft 2021-voorjaar 2022) 
vormden de directe aanleiding om de inventarisatie van het functioneren van de Opleidingscommissies opnieuw 
op te starten.

5
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2. Aanpak

Voor de inventarisatie zijn twee externe adviseurs aangetrokken. Zij zijn gestart met document-analyse: o.a. de 
hierboven genoemde landelijke onderzoeken; EUR ITK-documentatie; HOKA-plandocumenten; OC-jaarversla- 
gen, en documentatie over eerdere initiatieven gericht op Opleidingscommissies binnen de EUR. Vervolgens zijn 
er interviews afgenomen bij diverse partijen:

- Senior beleidsmedewerker van Academische zaken die betrokken was bij eerdere trajecten.
- Centrale voorzitter Overleg Examencommissies voor het ophalen van kennis en best practices vanuit 

het Project Versterking Examencommissies
- Dertien voorzitters van de 22 Opleidingscommissies voor initiële opleidingen binnen de EUR.4

Met vijf van de 22 commissies was al gesproken in de periode 2019/2020; de verslagen van die inter
views zijn meegenomen in de inventarisatie. Met de overige commissies kon uiteindelijk geen gesprek 
gepland worden.

- Drie vicedecanen voor het verkrijgen van het bredere bestuurlijke perspectief in relatie tot het functi
oneren van de Opleidingscommissies.

- Drie facultair medewerkers die vanuit een andere rol te maken hebben met de Opleidingscommissies 
(i.e. facultaire beleidsmedewerker, secretaris examencommissie, manager onderwijsinnovaties).

De gesprekken vonden in de periode december 2021-februari 2022 online plaats aan de hand van een semige- 
structureerde vragenlijst.

6

4 Veel opleidingscommissies vertegenwoordigen meer dan een Bachelor- en/of Masteropleiding. Enkele van de opleidings
commissies aan de EUR zijn samengevoegd met de faculteitsraad.
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3. Resultaten

3.1 Verschillen en overeenkomsten tussen de Opleidingscommissies
Uit de landelijke onderzoeken en uit de lichte inventarisatie van begin 2020 alsook de huidige inventarisatie 
blijkt dat de verschillen groot zijn tussen Opleidingscommissies (en faculteiten in het algemeen) als het gaat om 
zaken als:

- De mate waarin er (ambtelijke of juridische) ondersteuning wordt verzorgd vanuit de faculteit.
- De mate waarin verslaglegging structureel en/of volgens een vast format plaatsvindt.
- De mate waarin Opleidingscommissies proactief kunnen werken aan onderwerpen die ze zelf kiezen.
- De manier waarop nieuwe OC-leden worden ingewerkt/getraind.
- De (gewenste) zittingstermijnen voor m.n. docentenleden verschillen.
- De samenstelling van de Opleidingscommissie varieert, van een focus op een specifieke opleiding, tot 

een gecombineerde Opleidingscommissie voor verschillende opleidingen. Ook komt, bij de kleinere fa
culteiten, een gecombineerde Opleidingscommissies en Faculteitsraad voor.

- De mate waarin er wordt afgestemd en samengewerkt met andere gremia (FR, EC) wisselt sterk, tot 
aan vrijwel geheel uitblijvend.

Er zijn ook overeenkomsten te noemen tussen de Opleidingscommissies binnen de EUR:
- Opleidingscommissies zijn steviger in positie gekomen sinds het instemmings- en adviesrecht is gefor

maliseerd.
- Doordat het management de Opleidingscommissie steeds beter weet te vinden, neemt het aantal ad

viesaanvragen voor de commissies toe, waardoor het ook een grotere uitdaging wordt om aan eigen 
speerpunten te werken.

- Sinds enkele jaren is in de faculteiten van de EUR de rol van de vicedecaan voor onderwijs ingevoerd. 
Bij veel faculteiten is het nog een zoektocht om te bepalen welk onderwerp je bij wie onder de aandacht 
moet brengen. Dit geldt zowel vanuit Opleidingscommissies naar de bestuurlijke kant, als andersom.

- Het blijkt voor veel Opleidingscommissies lastig om structureel contact te onderhouden met de achter
ban; mede doordat er al veel werk ligt en ruggenspraak met de achterban daardoor onderaan de prio
riteitenlijst komt.

- Opleidingscommissies zijn niet goed zichtbaar voor zowel studenten als docenten.
- Voor veel Opleidingscommissies is het lastig om (langdurig) betrokken docenten te vinden.
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3.2 SWOT-analyse
Het beeld dat hierboven is geschetst is verder uitgewerkt in een SWOT-analyse, die is opgesteld vanuit de input 
uit de interviews met zowel de OC-voorzitters als de andere stakeholders.

Sterkte Zwakte
- Ambtelijke ondersteuning:

" als linking pin naar de organisatie (op de hoogte 
van ontwikkelingen in de faculteit).

" met inzicht van afbakening taken/ verantwoor
delijkheden van de OC.

" die de vastlegging van adviezen, jaarverslagen en 
inwerkdocumenten faciliteert.

- Een ervaren voorzitter (min. 3 jaar OC-lid) die 
bestuurlijk capabel is (durft dingen op tafel te 
leggen zonder angst voor eigen positie in de 
faculteit).

- Kennisdeficiënties bij zowel OC's als vicedecanen 
over de formele rol en taken van de OC.

- Afhankelijkheid van (niveau en timing van) 
informatievoorziening vanuit de opleiding/ 
faculteit, waardoor er minder goed onderbouwde 
gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven 
kunnen worden.

- Een commissie die te veel onderdeel van het 
systeem en daardoor een 'tandeloze tijger' wordt.

- Verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg over
nemen van de opleiding.

- Snelle omloopsnelheid van m.n. student-leden.
- Beperkte zichtbaarheid en daarmee matig aanzien 

van OC deelname.

Kans Bedreiging
- Intervisie tussen (voorzitters van) opleidings

commissies als een manier om kennis/best 
practices te delen en de kritische blik aan te 
scherpen.

- Continu en laagdrempelig aanbod van scholing.
- Instellen van tweedelijnsondersteuning (centrale 

beleidsmedewerker met expertise op het onder
werp, die overzicht houdt op benodigde onder
steuning).

- Het aanmoedigen van OC-voorzitters om jaarlijks 
een gesprek met docentleden te voeren: wat kom 
je brengen, wat kom je halen. Hiermee de actieve 
en kritische houding van docenten verbeteren.

- Promotie van belang en invloed OC's binnen de 
universiteit.

- De voor het OC-werk beschikbare tijd is 
onvoldoende om écht impact te maken (komt bij 
docenten bovenop het reguliere werk).

- De structurele invulling van de rol van (ambtelijke) 
ondersteuning is afhankelijk van prioriteiten van 
interne budgethouders.

- Uitgesproken eigenheid van faculteiten, waardoor:
" de positie van OC's ongelijkwaardig is over de

instelling heen;
" een centrale focus in de aanpak t.a.v. de OC's te 

veel one-size-fits-all kan zijn.
- Onzekerheid over of je als OC werkelijk kritisch 

kunt zijn: als werknemer ben je afhankelijk, maar 
als OC-lid moet je onafhankelijk zijn.

- Als (ongevraagde) adviezen via de vicedecaan bij 
de opleiding terechtkomen is stevig escaleren bij 
onvoldoende respons lastig, want de vicedecaan 
zit al in het proces.

- Wanneer professionaliseren wordt vormgegeven 
in formele adviezen dreigt vergroten van bureau
cratie.
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3.3 Kenmerken sterke medezeggenschap - risico's en kansen
Het identificeren van sterktes en zwaktes is interessant om de as-is-situatie te kunnen vaststellen. Voor de ver
dere ontwikkeling van de Opleidingscommissies aan de EUR is het zinvol om de kansen en bedreigingen nader 
te bekijken. Dit doen we door dieper in te gaan op een vijftal kenmerken van een sterke medezeggenschapsrol 
van Opleidingscommissies en daarbij te bekijken: welke risico's zijn er wanneer een Opleidingscommissie niet 
goed functioneert? Hetzelfde geldt voor de kansen: wat levert het je op als je de genoemde kansen aangrijpt?

1. Invloed
De Wet Versterking Bestuurskracht heeft de formele positie van Opleidingscommissies verstevigd. De Oplei
dingscommissies hebben allemaal een rol in de kwaliteitsbewaking van de opleidingen, de OER-en en bij de inzet 
van de HoKa middelen. De mate van invloed is echter afhankelijk van de kwaliteitscultuur binnen de instelling. 
Aan welke tafel vindt 'het goede gesprek' plaats en bij welke onderwerpen wordt de kritische beschouwing van 
een Opleidingscommissie verwelkomd en hoe krijgt dit vorm in de strategische lijn van de instelling en de facul
teiten? Een dergelijke inkleuring hebben we niet herkend in de interviews of in de documentatie. Een OC-voor- 
zitter gaf aan: 'Bij het instemmingsrecht gaat het wel goed, maar wanneer we alleen adviesrecht hebben, krijgen 
we doorgaans 0 op het rekest.' Vanuit een vicedecaan was de conclusie 'Met collega vicedecanen zijn de OC's 
geen gespreksonderwerp. OC's zijn niet top of mind voor een faculteit.'

Risicofactor: OC's zullen ten aanzien van wettelijke taken een rol vervullen, maar een kritische luis in
de pels ten aanzien van onderwijskwaliteit zal niet van de grond komen. Wanneer de 
zichtbare invloed van een OC beperkt is, voor bijvoorbeeld de achterban, zal dit 
bovendien de populariteit om zitting te nemen, geen goed doen.

Ontwikkelkans: Door op strategisch niveau een visie te ontwikkelen op de positionering van de OC en
haar als zodanig positioneren van het gesprek met het bestuur, ontwikkelt de EUR een 
kwaliteitscultuur die in lijn ligt met haar strategische ambities. Een sterke en zichtbare 
OC-positie past bij de ambitie van 'Erkennen en waarderen', waarin een profilerende rol 
van docenten kan bijdragen aan hun carrière in het onderwijs. 9

2. Onafhankelijkheid
Een Opleidingscommissie moet conform de WHW gevraagd en ongevraagd advies aan het opleidingsbestuur 
kunnen geven over alle aangelegenheden rond het onderwijs van een opleiding en hierin onafhankelijk van het 
bestuur in opereren. Tegelijkertijd is het van belang om een goede relatie te onderhouden met het Opleidings
bestuur. Deze twee zitten in een spanningsveld met elkaar en dit maakt dat het lastig kan zijn om een optimum 
te vinden tussen die goede relatie en je koers zélf bepalen. Een OC voorzitter zei hierover: 'We hebben wel het 
gevoel dat we overspoeld worden door vragen (lees dit, lees dat...). Het gevolg is dat we aan het eind van het 
jaar zeggen: volgend jaar moeten we ruimte maken voor een specifiek thema, maar dat raakt ondergesneeuwd'. 
Om je eigen koers te kunnen bepalen als OC helpt het wanneer je jaarlijks een speerpunten- of prioriteitenlist 
opstelt. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige Opleidingscommissies dit inderdaad doen aan het begin van het 
jaar, maar desalniettemin komt zo'n lijstje gedurende het jaar regelmatig op de achtergrond terecht. Vaak komt 
dit omdat er zó vaak een beroep op de OC wordt gedaan, dat de tijd voor andere onderwerpen ontbreekt.

Risicofactor: Bij het ontbreken of het loslaten van een eigen jaaragenda (o.i.d.) als Opleidings
commissie, komt de focus meer op het gevraagd adviseren en ontstaat een reactieve 
Opleidingscommissie. De onafhankelijke blik op de onderwijskwaliteit en de onder
werpen die hier wezenlijke invloed op hebben, kan ondersneeuwen. Ook sluiten de 
directies soms standaard aan bij OC-vergaderingen. Onderwerpen en acties worden 
meteen besproken en afgehandeld. Dit kan een voordeel zijn, want het kost minder tijd, 
maar het risico bestaat dat de mogelijkheid voor de commissie om eerst even zelf na te 
denken over een vraag voordat er een advies gegeven wordt, te krap wordt. Het gevolg 
kan zijn dat er een situatie ontstaat waarin meedenken automatisch leidt tot instemming 
- iets waarvan het CvB in het EUR HoKa projectplan al zei dat het een aandachtspunt is.

Ontwikkelkans: Een Opleidingscommissie met een zelfstandige visie en focus op onderwijskwaliteit
draagt een ander perspectief aan vanuit haar achterban. Het jaarlijks opstellen van een 
Jaaragenda of een speerpuntenlijstje geven een Opleidingscommissie een eigen koers en 
te voorkomen dat de agenda wordt gevuld met onderwerpen vanuit de directie. Ook een
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Jaarverslag aan het einde van het jaar is een mogelijkheid om hierop terug te blikken en 
voeding te geven aan de prioriteiten van het volgende jaar.
Ook kan het zinvol zijn om opleidingsdirecteuren elke 4-6 jaar een korte bijspijkersessie 
aan te bieden met onderwerpen als: met deze medezeggenschapsgremia heb je te 
maken, dit is wat ze kunnen bijdragen; op deze manier kun je met ze samenwerken om 
te zorgen dat jij er als opleidingsdirecteur wat aan hebt, en zodat zij zich richten op het 
juiste abstractieniveau. Zo'n cyclus zou centraal opgezet en door de facultaire 
kwaliteitszorg uitgevoerd kunnen worden.
Een belangrijke voorwaarde is dat niet alleen de OC maar ook de opleidingsdirectie oog 
heeft én houdt voor het belang van eigen OC-speerpunten. De OC moet de vrijheid 
kunnen nemen niet op een adviesaanvraag van de opleidingsdirecteur in te gaan, en de 
opleidingsdirecteur heeft te accepteren dat het soms zo loopt.

3. Kennis
Wil je als OC goed kunnen adviseren en op niveau het gesprek aangaan met het opleidingsbestuur, dan heb je 
zowel kennis als ervaring op niveau nodig. Niet alleen over de inhoud van het curriculum, maar ook over je rol 
en verantwoordelijkheid als Opleidingscommissie. Hieraan gekoppeld is het belangrijk dat je als OC kunt reflec
teren op je eigen kennisniveau en zo objectief kunt bepalen: hebben wij bijscholing nodig ja of nee?
In de praktijk ontbreekt het nog wel eens aan dat laatste. We zagen meer dan eens dat OC's adviezen gaven op 
microniveau, of op de stoel van de opleidingsdirectie of Kwaliteitszorg terechtkwamen (zoals de uitvoering van 
de evaluatiecyclus). Zoals een van de vicedecanen het beschreef 'Het gesprek met de OC is er, maar dit is niet 
inhoudelijk op niveau. Daardoor voelt het meer als een cliëntenraad'.
In het kader van de vraag hoe goed je je werkt als OC kunt doen, vroegen we aan OC-voorzitters hoe ze hun 
kennis doorgeven aan nieuwe leden. Worden er trainingen gevolgd, is er een andere vorm van inwerken, of 
trainen ze 'on the job'? Zoals eerder al te lezen was doet elke faculteit (en commissie) dit op zijn eigen manier. 
Een voorzitter zei hierover: 'Afgelopen jaar organiseerden onze student-leden een training, vooral voor zichzelf, 
maar eigenlijk hadden de docenten die info ook nodig. We gaan er soms te veel van uit dat de docenten het 
allemaal wel weten, maar dat valt reuze mee'. Uit dit voorbeeld blijkt dat je hier en daar inderdaad vraagtekens 
kunt zetten bij de mate waarin OC's zelf in staat zijn in te schatten of hun kennis up-to-speed is...

Risicofactor: Als elke commissie volledige vrijheid krijgt om kennis op zijn eigen manier door te geven,
loop je als instelling het risico dat OC-leden onvoldoende of onjuist worden geïnformeerd 
over wettelijke kaders, rechten en plichten. Ook kan het op termijn lastig worden om 
scherp te blijven op de vraag: doen wij als OC wel datgene dat we moeten doen vanuit 
onze rol?

Ontwikkelkans: Een centrale verplichting tot (jaarlijkse) training past niet in de decentrale cultuur van de
EUR, maar er zou wel een centraal opgestelde handreiking in de vorm van een onboarding 
document aan OC's geleverd kunnen worden, zodat de basiskennis op orde is. Commissies 
kunnen zo'n document waar nodig aanvullen met eigen relevante informatie. Voor 
commissies die al een inwerkdocument hebben kan de centrale beleidsmedewerker een 
check op correctheid en volledigheid doen.

4. Ondersteuning
Vrijwel alle OC's hebben een vorm van ondersteuning, maar de verschillen zijn groot als het gaat om het niveau 
van ondersteuning en de inhoudelijke/procedurele/juridische ruggenspraak die er mogelijk is met deze onder
steuning. Uit de gesprekken maken we op dat -ook gezien het gebrek aan tijd om je werk als OC echt goed te 
kunnen doen- een stevige ambtelijke ondersteuning het verschil kan maken in wat een commissie kan bereiken. 
Een OC voorzitter zei hierover: 'Wij hebben een heel goeie secretaris, niet alleen voor onszelf maar ook als link 
tussen ons en de andere OC's en de faculteitsraad. Door haar aanwezigheid kunnen we sterker samen naar buiten 
treden met andere commissies en vinden we elkaar makkelijker om te sparren over vraagstukken. En ze helpt 
ons met de vraag wanneer we instemmings- of adviesrecht hebben. Helaas gaat deze secretaris weg, we hopen 
echt dat we net zo iemand terug krijgen'.

Risicofactor: Ondersteuning gericht op notuleren en het plannen van vergaderingen is noodzakelijk,
maar met het oog op grote ontwikkelingen zoals curriculumwijzigingen, ITK en HoKa 
kunnen de dagelijkse praktijk en eventuele eigen speerpunten ondergesneeuwd raken. 
Zou je de coördinatie van al deze onderwerpen volledig op de schouders van de voorzitter
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leggen, dan blijft er geen tijd meer over voor de basis: het monitoren van de kwaliteit van 
het onderwijs dat op dat moment draait.

Ontwikkelkans: Een goed ingewerkte ambtelijk secretaris (HBO+miveau) ondersteunt de commissie
zowel op inhoud als op proces en houdt de commissie scherp zodat de OC doet waarvoor 
zij in het leven geroepen is. Daarbovenop wil je een secretaris die aan de bel trekt als het 
nodig is, bijvoorbeeld als het niveau van de commissie onder de maat is. De secretaris kan 
dan zowel de OC, als ook Kwaliteitszorg en de vicedecaan adviseren dat een aanvullende 
training of verbetering van de beschikbare uren voor leden nodig is. Zo dient de secretaris 
als kwaliteitsbewaker van het werk van de commissie, en daarmee uiteindelijk ook van 
het studieprogramma.

5. Samenwerking andere gremia
Voor dit onderzoek keken we ook naar het project ter versterking van de Examencommissies. Alhoewel je het 
globale EC-functioneren niet volledig kunt overhevelen naar de OC-situatie, zijn er wel degelijk belangrijk en 
waardevolle lessen die we kunnen trekken uit dat eerdere traject. De Centrale voorzitter Overleg Examencom
missies concludeert: 'De winst van het versterkingstraject is dat we elkaar onderling zijn gaan vertrouwen. We 
durven dingen aan te kaarten en van elkaar te leren'. En t.a.v. het aansluiten van de rector bij het centrale over
leg: 'Urgentie is belangrijk. Het versterkingstraject heeft die urgentie gecreëerd bij de rector en decanen.' 
Uitwisseling van kennis, ervaring en best practices tussen verschillende OC's en met andere gremia (zoals Fa
culteitsraad en Examencommissie) kan helpen in het adresseren van onderwerpen op de juiste tafel en het on
derling afstemmen bij onderwerpen die breder spelen. Een gezamenlijk (jaarlijkse) bijeenkomst van OC- 
voorzitters kan hier een effectieve route voor zijn. Ook zou dit een geschikt moment bieden waarop de Rector 
actief kan investeren in de relatie met de medezeggenschap.

Risicofactor: De meeste OC's geven aan de waarde van kennisuitwisseling te zien, maar voorzien dat
de beschikbare uren voor OC deelname te weinig zijn om aansluiten op structurele basis 
mogelijk te maken. Ook moeten de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende 
gremia afgebakend blijven. Deze zijn aanvullend op elkaar en moeten elkaar niet voor de 
voeten lopen.

Ontwikkelkans: Het combineren van een gezamenlijke bijeenkomst met een (opfris)training voor
(voorzitters van) OC's kan twee vliegen in één klap slaan, waarbij zowel uitwisseling als 
versterking van kennis en inzichten plaats kan vinden.
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4 Aanbevelingen

Deze inventarisatie maakt de verbeterruimte in de positionering van OC's zichtbaar. Met onderstaande aanbe
velingen, voor zowel OC's, (vice)decanen als op bestuurlijk niveau, duiden we het laaghangend fruit en het ont- 
wikkelpotentieel, waarmee de Erasmus Universiteit de OC's in staat stelt hun wettelijke taken uit te voeren, 
maar vooral positioneert als de geambieerde kritische gesprekspartner over onderwijskwaliteit.

4.1 Aanbevelingen bestuurlijk niveau
Visie op de positionering en gewenste invloed van Opleidingscommissies
Deze inventarisatie laat zien dat er al veel goed gaat sinds de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht 
in 2017. Opleidingscommissies zijn steeds beter in staat te doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Tegelij
kertijd concluderen we ook dat met deze versterkte rol- en taakvolwassenheid, er ook steeds meer een beroep 
gedaan wordt op OC's. Of een beweging van 'impact op aanvraag' naar 'impact op eigen initiatief' door de OC's 
een wenselijke ontwikkeling is, is een vraag die de EUR zichzelf zou moeten stellen, ook gezien vanuit de ambities 
die de EUR heeft met de medezeggenschap in het algemeen. Ook de mate waarin de instelling wil focussen op 
compliance, dus of je in control bent op de wettelijke vereisten, is een afweging. Het spanningsveld met een 
ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur en het creëren van 'red tape' zijn overwegingen hierin.
Deze afwegingen vragen om de ontwikkeling van een visie op de positionering en de gewenste invloed van de 
Opleidingscommissies binnen de EUR.

Portefeuillehouder Opleidingscommissies op centraal niveau
Naast de ontwikkeling van een visie is het van belang om 'van onder naar boven' in te zetten om versterking. 
Stel voor de komende 2 jaar (in aanloop naar de ITK van 2024) een beleidsmedewerker op centraal niveau aan 
die zich gaat bezighouden met het in de breedte verstevigen van de Opleidingscommissies. Eerste prioriteit voor 
deze medewerker zou moeten zijn het verder in het zadel helpen van de OC-voorzitters, maar ook van de facul
tair ambtelijk secretarissen voor Opleidingscommissies (zie hst 4.3):

- Organiseren van een periodieke intervisie voor voorzitters van OC's, mogelijk in combinatie met een 
(opfris)training. Mogelijk jaarlijks of in elk geval tweemaal in een accreditatieperiode van 6 jaar.

- Een format opzetten voor een huishoudelijk reglement en Jaarverslag.
- Een onboardingdocument aanleveren dan wel checken of volledigheid.
- Inventariseren wat het volwassenheidsniveau is samen met een ambtelijk secretaris voor de Oplei

dingscommissies op facultair niveau. Kijken welke trainingsbehoefte er is, evt per faculteit training ge
richt aanbieden.

- Terwijl er op bestuurlijk niveau (vicedecanen) meer bewustzijn groeit over het belang van medezeg
genschap en het goed functioneren van Opleidingscommissies in het bijzonder, kan de portefeuillehou
der steeds meer op niveau het gesprek tussen vicedecanen faciliteren, waarbij zij onderling reflecteren 
op hoe ze zelf scoren op de vijf punten uit hst 3.2, en vooral: wat ze kunnen doen om de score te 
verbeteren.

Andere onderwerpen waar deze persoon aan zou kunnen werken zijn:
- De vraag in hoeverre faculteiten op elkaar afgelijnd moeten worden om uniformiteit op hoofdlijnen te 

bereiken. Een voorbeeld hiervan is het format opleidingsjaarverslag. Dit is vrijwel niet opgepakt door 
OC's, terwijl er wel voorbeelden zijn van Opleidingscommissies (zie bijv. de OC-jaarverslagen van ESSB) 
die een goed werkende vorm hebben gevonden.

- Het inventariseren van vastgestelde minimum- en maximum zittingstermijn voor OC-stafleden. Wordt 
dit vastgelegd in facultaire statuten? Ligt er een rol voor de (vice-)decaan in de benoeming en/of ver
lenging? Een idee zou kunnen zijn om stafleden aan een max. van 8 jaar te stellen zodat een lid een 
volledige accreditatieperiode meedraait en kennis en ervaring beter behouden blijft binnen de com
missie.

- Het inventariseren van verschillen in hoe bijv. besluitvorming (en evt escalatie bij niet aangenomen ad
viezen) tot stand komt in de verschillende faculteiten: welke positie neemt de vicedecaan in t.o.v. de 
opleiding en de Opleidingscommissie, en wat is wenselijk als het gaat om een juiste invulling van moni
toring en medezeggenschap?
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Het activeren van vicedecanen in hun rol in het kader van medezeggenschap vanuit de visie die de EUR 
uitdraagt. Bijvoorbeeld in de vorm van een kalibreersessie: wat zijn de ambities van de rector met be
trekking tot medezeggenschap en wat betekent dit voor de faculteiten; hoe vertalen ze dit naar hun 
eigen praktijk?
De vraag in hoeverre je als instelling postinitiële opleidingen wel/niet meeneemt in het versterken van 
de medezeggenschap. In het opstellen van beleid over dit onderwerp kun je een onderwijsjurist laten 
meekijken naar de vraag: wat zegt de wet hierover en wat willen wij er zelf mee in het kader van onze 
(strategische) ambities.
De EUR heeft geen beleid rondom het wel/niet verplicht stellen van verkiezingen voor OC-leden. In sa
menwerking met een onderwijsjurist zou een rationale over dit onderwerp opgesteld kunnen worden, 
nadat vastgesteld is welke ruimte er wettelijk gezien is om inderdaad geen verkiezingen in te stellen.

4.2 Aanbevelingen voor (Vice-)decanen
De gesprekken met de vicedecanen waren prettig en constructief, maar schetsten ook dat hun perspectief op 
de waarde en samenwerkingsvorm met de OC's nog weinig ontwikkeld is en zij hier zoekend in zijn. Dit vraagt 
meer bewustzijn van het belang van dit speelveld en samen optrekken met andere (vice-)decanen om hier vi
sie op te ontwikkelen. We doen suggesties voor laaghangend fruit waarmee dit opgestart kan worden en ge
ven een blik op het ontwikkelpotentieel.
Laaghangend fruit

» Agendeer de adviezen en het jaarverslag van de OC aan de bestuurstafel van de opleidingen.
» Zorg voor het betreken van het juiste medezeggenschapsniveau bij vraagstukken, conform de WHW 

en de stelregel 'medezeggenschap volgt zeggenschap'.

Ontwikkelpotentieel
» Formuleer een visie op de rol van de Opleidingscommissie in de Kwaliteitscultuur van de faculteit en 

bespreek dit met collega (vice-)decanen. Op welke onderwerpen is hun kritische rol als luis in de pels 
van waarde?

» Voer actief regie op kwaliteitsrapportages aan de OC, zodat er tijdig en gerichte informatie naar de OC 
gaat.

» Faciliteer ondersteuning van de OC. Dit is een inhoudelijke spil naar de organisatie, maar draagt ook 
bij aan de kwaliteit van de adviezen. Indien relevant ook het Engels goed machtig.

* Maak training/scholing van OC-leden en opleidingsdirectie mogelijk.

4.3 Aanbevelingen voor Opleidingscommissies
De gesprekken met de OC-voorzitters toonden een opvallende openheid en meestal veel bereidheid tot 
rolontwikkeling. In de volle breedte werd onderschreven dat een centrale beleidsmedewerker een grote meer
waarde zou hebben. Ook voor de OC's zelf zien we laaghangend fruit om hen op weg te helpen, zoals hieron
der beschreven. Vervolgens gaan we op hun ontwikkelpotentieel in.

Laaghangend fruit
» Zorg voor actieve informatiedeling met andere gremia: deel je adviezen en jaarverslag met andere 

gremia (zoals FR, EC). En vraag dit andersom ook.
» Baken af wie vast en wie als gast aan de vergadertafel zit en voor welk deel. Het is waardevol om te 

investeren in een goede relatie met opleidingsdirectie, faculteitsbestuur, studieverenigingen, etc., 
maar door hierbij het informatie- en het besluitproces te scheiden, bewaak je als OC je onafhankelijk
heid.

Ontwikkelpotentieel
» Formuleer eigen speerpunten om de kwaliteit van de opleiding(en) te verbeteren, evt. verwoord in een 

Jaarplanning. Geef hierbij ook ruimte aan het agenderen van de (relevante) adviezen van de andere 
gremia. Dit geeft een koers tijdens alle ad hoc verzoeken die op je af komen, geeft overzicht voor 
nieuwe leden en zorgt voor transparantie richting de opleiding.

» Zoek actief contact met de achterban. Dit geeft input en maakt de OC zichtbaar. Door bijvoorbeeld 
jaarlijks op te halen welke aandachtspunten t.a.v. onderwijskwaliteit spelen onder studenten en/of on
der docenten.
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» Weeg af wie je gesprekspartner is voor welk onderwerp en neem initiatief deze uit te nodigen. De OC 
is conform de WHW bevoegd om het bestuur uit te nodigen om in gesprek te gaan over het voorgeno
men beleid.

» Stimuleer (nieuwe) leden, zowel studenten als docenten, om training/scholing te volgen over de taken 
en bevoegdheden van de OC.
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5. Afsluiting

Wij hebben deze inventarisatie met veel plezier uitgevoerd. We kwamen veel openheid, betrokkenheid en be
reidheid tot ontwikkelen tegen, wat de interviews een positieve sfeer gaf. Ook toont dit de vruchtbare voe
dingsbodem voor de EUR om in aanloop naar de ITK in 2024 een effectieve en vooral ook eigen positionering 
van de Opleidingscommissies te ontwikkelen, die de professionele dialoog creëert 'the Erasmian way'.

Bijlagen
- Overzicht Opleidingscommissies EUR en gesprekspartners Inventarisatie (Excel)
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