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In dit tweede boek na het in 1997 verschenen “Onderwijskunde Hoger Onderwijs: Handboek voor 
docenten” wordt de focus verlegd naar het opleidingsniveau. Het doel is een kader te bieden aan docenten, 
studenten, kwaliteitsmedewerkers,opleidingscoordinatoren, directeuren e.d om ontwikkelingen en actuele 
thema’s in het hoger onderwijs beter te kunnen plaatsen.  
De inleiding begint met de prikkelende constatering dat er in het hoger onderwijs in Nederland in de 
laatste vijftig jaar veel is veranderd, maar dat het tegendeel ook waar is. Het onderwijs is nog steeds 
vooral aanbodgestuurd, de instroom komt uit het voortgezet onderwijs, differentiatie, flexibiliteit en 
internationalisering komen niet echt van de grond. Oftewel, het gebouw is verbouwd, maar het interieur is 
nog ouderwets. Volgens de inleiders vereist verdere innovatie een nieuwe visie, met als sleutelwoorden: 
vraagsturing en flexibilisering.   
In het eerste deel van het boek wordt uiteengezet hoe een toenemende behoefte aan hoger opgeleiden, 
gedifferentieerde opleidingsmogelijkheden en de noodzaak van internationalisering vragen om 
aanpassingen in het hoger onderwijs. De focus in de verschillende hoofdstukken wordt gericht op thema’s 
als: invoering van het bachelor-masterstelsel, flexibilisering van het hoger onderwijs, onderwijsrendement 
en de invloed van systeemkenmerken en studieloopbanen. Een punt dat Scheele en passant ter sprake 
brengt is de nog geringe betrokkenheid van werkveld, met name in het WO, en studenten bij het proces 
van omvorming naar BaMa. De verbinding van het hoofdstuk over ‘Systeemkenmerken van hoger 
onderwijsrendement’ met de andere bijdragen in dit deel is op het eerste gezicht niet zo duidelijk, die had 
beter geëxpliciteerd mogen worden. Wat ook opvalt is het verschil in stijl en wijze van bespreking van het 
onderwerp. Bijvoorbeeld: hoofdstuk 3 over flexibilisering heeft het karakter van een pleidooi en wijst op 
mogelijkheden en valkuilen, hoofdstuk 5 daarentegen is vooral retrospectief/descriptief.  
Deel 2 gaat over het inrichten van curricula die betekenisvol zijn voor zowel de samenleving als de 
student zelf, met als sleutelwoorden: persoonlijke relevantie, realistisch en competentiegericht. Bij 
competentieleren horen toepassingsgerichte taken in authentieke contexten, toenemende sturing van het 
eigen leerproces en aandacht voor inhoud en leerproces. Ook is er een mix van toetsvormen nodig om tot 
een goede dekking van competenties te komen. Een klein puntje van kritiek: doordat er veel auteurs 
meewerkten aan het boek en ieder op de kenmerken van competentiegericht onderwijs ingaat, is er her en 
der wat dubbeling met andere hoofdstukken. 
In deel 3, over ICT, wordt benadrukt dat ICT op zich geen onderwijsvernieuwing teweeg brengt. Er moet 
samenhang zijn tussen onderwijskundige visie, technische instrumentatie, doelen en inhoud van het 
onderwijs en de processen die nodig zijn voor effectief leren. Onder de noemer ‘blended learning’ wordt 
een goed werkend, generaliseerbaar onderwijsmodel besproken waarin digitale middelen en face-to-face 
interactie elkaar ondersteunen. Een en ander wordt geïllustreerd met een puntsgewijs overzicht van 
principes en tips. Minder concreet uitgewerkt is het onderwijsconcept ‘Virtueel Bedrijf’, wat hier wordt 
gemist is inzicht in de didactiek en leerprocessen van het virtueel bedrijf en daaraan gekoppeld wat ICT 
kan betekenen.  
Deel 4 is gewijd aan kwaliteitszorg en accreditatie. Elke opleiding doet hier wel iets aan, maar vaak 
zonder samenhangende structuur, aldus de auteurs. Zij brengen tevens naar voren dat opleidingen zich niet 
zouden moeten beperken tot het behouden van basiskwaliteit, maar dat zij “iets gaan willen”, bijvoorbeeld 
lijnen naar excellentie gaan uitzetten. Het hoofdstuk over accreditatie bevat veel praktische adviezen voor 
de voorbereiding van een bezoek van een visitatiecommissie. Zo krijgen opleidingen die een radicale 
onderwijsvernieuwing willen doorvoeren het advies om de kwaliteitsborging meteen goed aan te pakken: 
onderbouw met gegevens van werkveld, alumni, docenten en studenten dat de vernieuwing nodig is, 
verantwoord de gemaakte keuzes en zorg voor een duidelijk zichtbare regelcyclus. Daarnaast wordt een 
lans gebroken voor het stimuleren van passie en zingeving, dialoog en ontwikkeling van een gedeelde 
visie, om de betrokkenheid van docenten bij kwaliteitszorg te vergroten. Dit idee van ‘shared values’ 
wordt doorgetrokken in het visionaire perspectief op kwaliteitszorg, dat in het deel over ‘Reaching the 



essence’ (hoofdstuk 17) wat zweverig wordt. Toch is het is nuttig om weet te hebben van dit soort 
achterliggende ideeën.  
Deel 5 gaat over de uitdagingen bij het besturen van innovatie,  samenwerking tussen hoger onderwijs-
instellingen en de relatie met het bedrijfsleven. Aan de orde komen ondermeer de thema’s 
kennisontwikkeling in interactie met het bedrijfsleven, kenniscirculatie en onderwijs, dit alles vanuit het 
perspectief van de interactie tussen twee werelden. Er worden concrete voorbeelden gegeven en een 
handig begrippenkader om bevorderende en belemmerende factoren voor kenniscirculatie te 
ordenen en te kunnen gebruiken voor activiteiten en maatregelen in faculteiten.  
Een andere belangrijk onderwerp van beschouwing is de balans tussen (zelf-)regulering en (zelf)sturing. 
Wat opvalt is dat Terlouw in het inleidende hoofdstuk een voortdurende stijging constateert van de 
publieke uitgaven per student. Dit staat haaks op de ervaring van ieder die in het hoger onderwijs werkt, 
waar steeds meer moet gebeuren met steeds minder. Bovendien laat het Ministerie van OC&W in HOOP 
2004 in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat het budget voor hoger onderwijs, dat al decennia 
lang afneemt,  tot 2010 zal blijven dalen. Het is vreemd dat geen van de auteurs hierop in gaat. 
 
Ondanks de paar genoemde kritiekpunten ben ik van oordeel dat dit boek een aanrader is voor ieder die 
zich met onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs bezig gaat houden en inzicht wil hebben in de 
huidige stand van zaken. Het boek behandelt de belangrijkste thema’s en trends, waarbij de auteurs de 
ontwikkelingen in perspectief plaatsen en koppelen aan onderzoek.  
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