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Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd
onderwijs
Peter van ’t Riet

Inleiding
Sinds de jaren ’90 zijn allerlei nieuwe onderwijsconcepten het hoger onderwijs
binnengedrongen. Een daarvan is ‘vraaggestuurd onderwijs’. Dit artikel behandelt de
onderwijslogistieke problemen die daaraan verbonden zijn. Ik zal betogen dat vraaggestuurd
hoger onderwijs, wil men het op nationale schaal realiseren, onderwijsstandaarden vereist
die boven de autonome instellingen uitreiken. Bij de uitwerking daarvan beperk ik mij vooral
tot standaardisering van de jaarcyclus.

De terminologie rond vraaggestuurd onderwijs
Wat te verstaan onder “vraaggestuurd onderwijs”? Allereerst wil ik enkele misverstanden uit
de wegruimen. “Vraaggestuurd” suggereert dat studenten volledig hun studieprogramma
bepalen: “u vraagt, wij draaien”. Dat is echter een karikatuur. Vraaggestuurd onderwijs
wordt ook wel “flexibel onderwijs” genoemd. Flexibiliteit zegt echter alleen dat onderwijs
eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Die doen zich bij
vraaggestuurd onderwijs inderdaad vaker voor dan bij aanbodgestuurd onderwijs.
Flexibiliteit is dus wel nodig voor vraagsturing, maar de term geeft te weinig aan dat het gaat
om de opleidingsbehoeften van de student. Ook aan de term “maatwerkonderwijs” kleven
bezwaren. Het woord suggereert dat het onderwijs helemaal op de persoon wordt
toegesneden. Dergelijk zeer geïndividualiseerd onderwijs is praktisch alleen uitvoerbaar
binnen kleine opleidingen. De grote aantallen studenten waar het hoger onderwijs meestal
mee te maken heeft, maken maatwerkonderwijs in bovenstaande zin geen grootschalige
optie.
Onder “vraaggestuurd onderwijs” versta ik daarom onderwijs dat binnen het kader van een
duidelijk opleidingsprofiel anticipeert op de individuele opleidingsbehoeften van studenten
en daarvan in samenspraak met hen zo veel mogelijk realiseert op het vereiste niveau. Zo
gedefinieerd bestaat er geen absolute tegenstelling tussen vraaggestuurd en
aanbodgestuurd onderwijs. Ook vraagsturing werkt met aanbod, maar geeft meer ruimte
om delen van het studieprogramma door de student te laten kiezen. Opleidingen zullen
vanwege de uitvoerbaarheid aan vraagbundeling moeten doen. Vraaggestuurd onderwijs
gaat dus uit van een opleidingskader, een ruim onderwijsaanbod en open
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studieprogramma’s met veel keuzeruimte voor studenten. Daardoor zal er een grote variatie
aan individuele studieroutes ontstaan.

Drie misverstanden rond vraaggestuurd onderwijs
Behalve terminologische misverstanden bestaan er praktische misverstanden rond
vraaggestuurd onderwijs. Een eerste is dat studenten niet in staat zijn zelf onderwijs te
kiezen dat relevant voor hen is. Alleen docenten zouden dat kunnen in het kader van
aanbodgestuurd onderwijs.1 In het hoger onderwijs genereren wetenschappen en
beroepsdisciplines echter veel meer probleemvelden dan in een vier- of vijfjarig
studieprogramma aan bod kunnen komen. Elke wetenschap en beroepsdiscipline heeft
daarom voor zijn ontwikkeling belang bij een gemeenschap van afgestudeerden waarin een
grote diversiteit aan kennis bestaat. Gesteld kan worden dat een diverser onderwijsaanbod
een positief effect heeft op het functioneren van het hoger onderwijs in een land.2 Daarom
doen opleidingen er verstandig aan een breed scala van studieonderdelen aan te bieden
waaruit studenten kunnen kiezen. De ontwikkeling van wetenschap en beroepspraktijk
vereist vraaggestuurd hoger onderwijs!
Een tweede misverstand is dat vraaggestuurd onderwijs niet te organiseren en onbetaalbaar
is. Echter, universitaire opleidingen bieden in de hogere studiejaren al veel keuzevakken aan
aan studenten. Vraagsturing bestaat dus allang in het hoger onderwijs. In de praktijk
beperken keuzemogelijkheden zich echter vaak tot de eigen opleiding. Juist omdat
wetenschappen en beroepsdisciplines steeds meer multidisciplinair worden3, dienen
hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheden voor studenten te vergroten om
studieonderdelen van andere disciplines aan hun studieprogramma toe te voegen. Een
diverser onderwijsaanbod ontstaat door gebruik te maken van het aanbod van andere
opleidingen en instellingen. De barrières die opleidingen daar nu nog voor opwerpen,
kunnen worden geslecht via betere regelgeving en adequate onderwijslogistieke
randvoorwaarden.
Een derde misverstand is dat studenten geen behoefte hebben aan vraaggestuurd
onderwijs. De praktijk leert echter dat wanneer keuzemogelijkheden worden verruimd en
het gebruik maken ervan vergemakkelijkt wordt, studenten dat ook in toenemende mate
gaan doen.4 Studenten willen wel, als ze maar de gelegenheid krijgen.

Verschillende vormen van vraaggestuurd onderwijs
Vraaggestuurd onderwijs kent verschillende vormen. Allereerst is er didactische
vraagsturing. Docenten richten hun onderwijs zo in dat studenten kunnen kiezen uit leerstof,
opdrachten, werkvormen en leermiddelen. De keuzen moeten aansluiten bij de leervragen,
leermogelijkheden en leerwensen, en leiden de studenten op individuele wijze tot het
voldoen aan de onderwijsdoelen.5 Logistiek gezien is deze vorm van vraagsturing minder
interessant. De docent regelt die immers zelf binnen de geplande ruimte en tijd.
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In de tweede plaats is er organisatorische vraagsturing. Onderwijseenheden worden op
verschillende dagen in de week, in verschillende onderwijsperioden of op verschillende
locaties geroosterd en studenten kiezen zelf wanneer, waar en in welke volgorde zij de
onderwijseenheden volgen.
Als derde is er programmatische vraagsturing.6 Deze doet zich voor op drie niveaus. Om te
beginnen is er de keuze tussen opleidingen aan het begin van de studie. Eén
programmaniveau lager gaat het om de keuze van deelprogramma’s zoals
afstudeerrichtingen, differentiaties en minoren. Weer een programmaniveau lager bestaat
vraagsturing uit het toevoegen van onderwijseenheden door studenten aan hun
studieprogramma. Heel beperkt gebeurt dat als studenten aan het eind van hun studie één
uit drie keuzevakken mogen kiezen. Deze vorm van vraagsturing kan echter omvangrijker
worden ingericht. Vrijheidsgraden zijn: het percentage studiepunten waarbinnen
onderwijseenheden gekozen worden; het soort onderwijseenheden dat voor keuze in
aanmerking komt; het niveau van de onderwijseenheden; de opleidingen, afdelingen of
instellingen waarbij men onderwijs mag volgen, etc. Het zal duidelijk zijn dat vraagsturing op
onderwijseenheids- en deelprogrammaniveau onderwijslogistieke gevolgen heeft die
afwijken van het gangbare aanbodgestuurde onderwijs.

Wat te verstaan onder onderwijslogistiek?
Onderwijslogistiek wordt omschreven als het vakgebied dat zich richt op:7 “de organisatie,
planning, besturing en uitvoering van de bevoorrading van leertrajecten via het plannen en
ter beschikking stellen van de benodigde capaciteiten aan organisatie-eenheden, het
inzetten ervan bij de uitvoering van leertrajecten *…+ om bij te dragen aan het uiteindelijke
bedrijfseconomische doel: tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de
ontwikkelingsbehoeften van de lerende zowel als aan de vraag naar personeel op de
arbeidsmarkt.” Eenvoudiger kan onderwijslogistiek omschreven worden als: “alle plannings-,
roosterings- en uitvoeringsprocessen die nodig zijn om de opleidingsdoelen te bereiken
binnen de beschikbare financiële middelen”. Die laatste uitdrukking in plaats van “tegen
optimale kosten en kapitaalgebruik” hangt samen met de wijze van onderwijsfinanciering.
Optimalisatie van kosten veronderstelt immers maximalisatie van winst. Zolang de
bekostiging voornamelijk door de overheid gebeurt, die de “marktprijs” per student
vaststelt, is er geen sprake van winststreven – onacceptabel voor de overheid – en dus geen
noodzaak kosten te optimaliseren. Instellingen laten de kostprijs aansluiten bij de marktprijs,
omdat kostprijsverlaging niet tot winstvergroting, maar tot marktprijsverlaging leidt, en dus
tot vermindering van inkomsten. Verder dient het ketenkarakter van de onderwijslogistieke
processen te worden benadrukt. De definitie kan daarom het beste luiden:
“Onderwijslogistiek is de keten van plannings-, roosterings- en uitvoeringsprocessen in het
onderwijs die nodig is om de opleidingsdoelen te kunnen bereiken met behulp van de
beschikbare financiële middelen”.
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Onderwijslogistiek voor vraaggestuurd onderwijs
De onderwijslogistiek van hogeronderwijsinstellingen is altijd gericht geweest op
aanbodgestuurd onderwijs. Studieprogramma’s worden gepland voor een studiejaar en vaak
grote groepen studenten. Deze planning levert de meeste instellingen al veel logistieke
problemen op, zowel bestuurlijk-organisatorisch als procesmatig en qua ICT.8 Met de huidige
onderwijslogistiek lukt het alleen vraaggestuurd onderwijs te organiseren op het niveau van
minoren in blokvorm (als fulltime studie gedurende een aaneengesloten onderwijsperiode).
Dergelijke minoren verschillen qua planning en uitvoering weinig van aanbodonderwijs.
Grootschalige invoering van vraagsturing op het niveau van onderwijseenheden heeft
enorme onderwijslogistieke consequenties. Door de grotere zelfsturing van studenten
neemt het aantal verschillende studieroutes toe. Diversere onderwijseenheden moeten
worden ontwikkeld om aan de fluctuerende vraag te kunnen voldoen. De mobiliteit van
studenten binnen en tussen opleidingen, afdelingen en instellingen zal toenemen.
Lesgroepen worden gevarieerder qua samenstelling en omvang. Toetsing en examinering
moeten frequenter plaatsvinden. Ook vergt vraagsturing meer begeleiding van studenten bij
hun studieloopbaanplanning. Dit betekent dat het aantal bewegingen van de
onderwijsdeelnemers (studenten en docenten) toeneemt, de voorspelbaarheid ervan
afneemt, de positiebepaling van de onderwijsdeelnemers zowel programmatisch als tijdruimtelijk complexer wordt en het risico van foute beslissingen stijgt. Vraagsturing vergt dan
ook een nieuwe onderwijslogistieke infrastructuur om alle bewegingen te kunnen
kanaliseren. Er zijn nieuwe informatiesystemen nodig voor monitoring en het voorkomen
van knelpunten. Registratiesystemen zullen gedetailleerder de positie van de deelnemers
moeten kunnen bepalen en begeleidingssystemen zijn nodig om beslissingen te
ondersteunen. Dit kan alleen als de bedrijfsprocessen worden ingericht op basis van
onderwijsstandaarden.9 Toenemende complexiteit kan immers alleen beheerst worden door
middel van standaardisatie. Daaraan is de rest van dit artikel gewijd.

Naar een stelsel van hogeronderwijsstandaarden
Standaardiseren is geen doel op zich. Een standaard is bedoeld om een doel te bereiken. Is
dat doel niet actueel meer, dan kan de standaard worden losgelaten. Verouderde
standaarden staan immers nieuwe ontwikkelingen in de weg. Standaarden moeten dan ook
voor een zo beperkt mogelijk domein worden ingericht. De standaarden die ik verderop
formuleer, zijn alleen voor het hoger onderwijs bedoeld. De doelen die met
hogeronderwijsstandaarden bereikt kunnen worden, zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Vereenvoudigen van in- en uitstroom van studenten.
Reduceren van wachttijden voor studenten.
Transparantere studieprogramma’s.
Meer keuzemogelijkheden voor studenten.
Stapelbaarheid van studieonderdelen.
Kunnen volgen van onderwijs bij andere opleidingen.
Switchen van opleiding met minder studieverlies/-vertraging.
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•
•
•
•

Gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van keuzeonderwijs.
Uitwisseling van docenten tussen opleidingen vergemakkelijken.
Onderwijsruimten efficiënter gebruiken.
Vereenvoudigen van plannings- en roosteringsprocessen.

Verder moet vraaggestuurd onderwijs transparant zijn. Elke student, ook van buiten de
opleiding, moet kunnen weten welk onderwijs hem te wachten staat als hij zich erop
inschrijft. Dat stelt hoge eisen aan de onderwijsvoorlichting. De beschrijving van
onderwijsprogramma’s, onderwijseenheden, studiemateriaal, toetsing etc. zullen daarom
gestandaardiseerd moeten worden.10 Standaardisatie is verder noodzakelijk voor
onderwijslogistieke bedrijfsprocessen zoals periodeplanning, onderwijsplanning en
studentenplanning. In het volgende beperk ik mij vooral tot de periodeplanning.11

Periodeplanning voor vraaggestuurd onderwijs
Periodeplanning is de planning van tijdsintervallen waarbinnen het onderwijs wordt
uitgevoerd. Het belangrijkste tijdsinterval in het hoger onderwijs is het studiejaar. Dat is
wettelijk bepaald van 1 september t/m 31 augustus.12 Het fixeren van de begindatum op 1
september is echter nogal onhandig. Valt die dag op een dinsdag, dan kan men het
onderwijs starten op de voorafgaande of op de volgende maandag. In het eerste geval geeft
men les buiten het studiejaar – wat onderwijsjuridisch problematisch is –, in het tweede
geval blijven vier dagen voor het onderwijs onbenut. Daarom pleit ik voor een flexibeler
start- en einddatum van het studiejaar.
Instellingen verdelen het studiejaar vervolgens in onderwijsperioden en maken daarbij hun
eigen keuzen. Allerlei periode-indelingen komen voor: semesters, trimesters, kwartielen,
maar ook vijf of zes perioden. De laatste jaren is een praktijkstandaard van vier
onderwijsperioden van tien weken ontstaan.13 Begin- en einddatums van die perioden
kunnen echter aanzienlijk verschillen per onderwijsinstelling, onderwijsafdeling14 of zelfs per
opleiding. Dit is zeer belemmerend voor vraaggestuurd onderwijs over de grenzen van
opleidingen, afdelingen en instellingen heen. Terwijl het onderwijs van periode 2 in de ene
opleiding nog moet worden afgerond, gaat dat van periode 3 elders al van start. Ook het
omgekeerde gebeurt: het onderwijs is in de ene afdeling al beëindigd, maar studenten
moeten nog twee weken wachten voor zij in een andere afdeling aan de slag kunnen.
Vraaggestuurd onderwijs genereert veel studentenverkeer op de knooppunten tussen
onderwijsperioden. Daarom is het belangrijk te werken met gelijke begin- en einddatums.
Vanuit de interne organisatie van een instelling is ook niet te begrijpen waarom dat niet zou
kunnen. Alleen de externe omgeving kan incidenteel een reden zijn om activiteiten buiten
een bepaalde periode te plannen (stages, gastdocentschappen). Deze redenen zijn echter
niet structureel van aard.
Een bijzondere rol spelen vakantieperioden en feestdagen. Ook hier bestaat veel diversiteit.
Herfst-, voorjaars- en meivakantie komen voor bij de hogescholen, maar niet bij de
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universiteiten. Om vraaggestuurd onderwijs op nationale schaal effect te laten hebben,
zullen de hogescholen zich aan de universiteiten moeten aanpassen. Ook de zomervakantie
kan beter benut worden als extra onderwijsperiode. Voor vraaggestuurd onderwijs op
nationale schaal is een landelijk regeling gewenst die – aansluitend bij de genoemde
praktijkstandaard – het studiejaar evenwichtig verdeelt in vijf onderwijsperioden (excl. twee
weken wintervakantie). De uitval door feestdagen in het voorjaar kan gecompenseerd
worden door de vierde periode (mei-juni) een week te verlengen en de zomerperiode een
week te verkorten.15

Hogeronderwijsstandaarden voor de periodeplanning
Bovenstaande overwegingen leiden tot de formulering van twee standaarden voor de
periodeplanning.
HOS 1.1 – Het studiejaar is het tijdvak dat aanvangt op de maandag van de week16 waarin 1
september valt en eindigt op de zaterdag van de week waarin 25 augustus valt.
Deze standaard wijkt af van de WHW die op dit punt zal moeten worden aangepast.17
HOS 1.2 – Het studiejaar is, minus de weken waarin 25 december en 1 januari vallen
(winterstop), verdeeld in vijf onderwijsperioden van gelijke omvang. Alleen de vierde periode
wordt in verband met concentratie van feestdagen een week verlengd ten koste van de vijfde
periode.
Beide standaarden samen leiden tot een ondubbelzinnige indeling van alle studiejaren.
Afhankelijk van de dag waarop 1 september valt, en van het schrikkeljaar, ontstaat één van
veertien mogelijke jaarindelingen. In de tabellen 1 en 2 zijn deze afgebeeld inclusief de duur
van de perioden in kalenderweken.18

Aanvullende onderwijsstandaarden
Bovenvermelde standaarden zullen vraaggestuurd onderwijs alleen versterken als studenten
het onderwijs binnen de vastgestelde perioden kunnen volgen en afronden. Daarom zullen
er nadere standaarden voor onderwijs-, tentamen- en studentenplanning moeten komen. In
het kader van dit artikel gaat het te ver daarop uitgebreid in te gaan. Alleen voor de
studentenplanning maak ik een uitzondering. Periodestandaarden hebben namelijk directe
consequenties voor de in- en uitschrijving van studenten. Momenteel schrijven studenten
zich in aan het begin van het studiejaar en kunnen zij zich maandelijks uitschrijven.19
Bedrijfseconomisch is dat onlogisch. Instellingen gaan immers leveringsverplichtingen aan
voor onderwijs gedurende een onderwijsperiode. In het normale maatschappelijke verkeer
zou de student een afnameverplichting zijn aangegaan ter waarde van het inschrijvingsgeld
voor de hele periode. Op dit punt behoeft de WHW dus de volgende wijziging:
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Tabel 1
Startdatums (altijd op maandag) en duur in weken van de onderwijsperioden in normale
kalenderjaren afhankelijk van de dag in de week waarop 1 september valt.
Periode 1
start1-sep datum

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 5

wk’n

startdatum

wk’n

startdatum

wk’n

startdatum

wk’n

startdatum

wk’n

zo

02-09

10

11-11

10

03-02

10

14-04

11

30-06

9

ma

01-09

10

10-11

10

02-02

10

13-04

11

29-06

9

di

31-08

10

09-11

10

01-02

10

12-04

11

28-06

9

wo

30-08

10

08-11

10

31-01

10

11-04

11

27-06

9

do

29-08

10

07-11

10

30-01

10

10-04

11

26-06

9

vr

28-08

10

06-11

10

29-01

10

09-04

11

25-06

9

za

27-08

10

05-11

10

28-01

10

08-04

11

24-06

10

HOS 2.1 – Inschrijvingen resp. uitschrijvingen voor hoger onderwijs vinden plaats op de eerste
resp. laatste dag van een onderwijsperiode.
Positief gevolg van deze standaard is bovendien de verlichting van administratieve lasten,
omdat uitschrijving nog maar vier keer in plaats van tien keer per jaar plaatsvindt.20 Ook
hoeven niet meer jaarlijks in vijftig hogeronderwijsinstellingen beleidscycli doorlopen te
worden om jaarindelingen vast te stellen en te communiceren. Het is verder mijn overtuiging
dat vraaggestuurd hoger onderwijs op termijn een andere bekostigingssystematiek nodig
heeft waarin de student ook financieel aan het stuur komt te staan binnen de regels van de
wet.21

Samenvatting en conclusies
Het hoger onderwijs transformeert van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd onderwijs.
Vraaggestuurd onderwijs op grote schaal vraagt vergaande verandering van de
onderwijslogistiek, waarbij standaardisatie noodzakelijk is. Vraaggestuurd onderwijs op
nationale schaal is gebaat bij een gestandaardiseerde indeling van het studiejaar.
Aansluitend bij de bestaande praktijkstandaard heb ik een nauwkeuriger standaard
voorgesteld van vijf evenwichtig verdeelde onderwijsperioden met landelijk gelijke start- en
einddatums. Dan kunnen studenten zich inschrijven voor onderwijs in een nieuwe periode
direct aansluitend bij de voorafgaande periode. Wel zal de WHW gewijzigd moeten worden.
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Willen hogeronderwijsstandaarden vraaggestuurd onderwijs maximaal versterken dan zullen
er aanvullende standaarden geformuleerd moeten worden. Daarvan heb ik een voorbeeld
laten zien met betrekking tot studentenplanning. Verdere doordenking en uitbreiding van
hogeronderwijsstandaarden zal de komende jaren moeten plaatsvinden, zodat er een HOS
kan ontstaan die zowel de kwaliteit van vraaggestuurd hoger onderwijs ten goede komt als
komende generaties studenten in de gelegenheid stelt er de vruchten van te plukken.

Tabel 2
Startdatums (altijd op maandag) en duur in weken van de onderwijsperioden in
schrikkeljaren afhankelijk van de dag in de week waarop 1 september valt.
Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 5

wk’n

startdatum

wk’n

startdatum

wk’n

startdatum

wk’n

startdatum

wk’n

1-sep

startdatum

zo

02-09

10

11-11

10

03-02

10

13-04

11

29-06

9

ma

01-09

10

10-11

10

02-02

10

12-04

11

28-06

9

di

31-08

10

09-11

10

01-02

10

11-04

11

27-06

9

wo

30-08

10

08-11

10

31-01

10

10-04

11

26-06

9

do

29-08

10

07-11

10

30-01

10

09-04

11

25-06

9

vr

28-08

10

06-11

10

29-01

10

08-04

11

24-06

10

za

27-08

10

05-11

10

28-01

10

07-04

11

23-06

10
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Dr. S.P. (Peter) van ’t Riet is lector ICT en Onderwijsinnovatie aan de Hogeschool
Windesheim te Zwolle. In 2009 deed hij een onderzoek naar knelpunten in de plannings- en
roosteringsprocessen van de hogescholen.

Noten
1

2
3
4

5
6

De discussies op de website van Beter Onderwijs Nederland, hoewel meestal
ongedifferentieerd gevoerd voor allerlei typen onderwijs, gaan vrijwel steeds die
richting uit (zie bijv. http://www.beteronderwijsnederland.nl/no de/6512 en
http://www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1786).
Vught, 2009.
Zeker geldt dit voor innovatie in wetenschap en techniek (Santen e.a., 2006).
Binnen het project Kies Op Maat bijvoorbeeld konden studenten van de
deelnemende instellingen vanaf het studiejaar 2007-2008 minoren volgen bij de
andere deelnemende instellingen. Het aantal geslaagde inschrijvingen van studenten
uit de eerste vijf deelnemende instellingen groeide tot 2009-2010 jaarlijks met ruim
250% (van 41 naar 291) zonder dat er veel propaganda voor deze mogelijkheid was
gemaakt (informatie verkregen van de projectleider Hans van Driel, november
2010).
Aalfs & Weijzen (2010) beschrijven een methodiek waarbij studenten intensief
begeleid worden bij het formuleren van hun leervragen.
Akkerman e.a., 2010, p. 6, spreken hier van vraagsturing op inhoud, maar “inhoud”
(“content”) suggereert te veel dat het om leerstof zou gaan.
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16
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Definitie van Kennisnet. Zie:
http://flexibelleren.wiki.kennisnet.nl/Onderwijslogistiek_van_flexibel_leren
[november 2010].
Riet, 2009, passim.
Vraaggestuurd onderwijs kan alleen gerealiseerd worden als ook de inzetplanning
van docenten geflexibiliseerd wordt. Het gaat echter te ver om daar in het kader van
dit artikel dieper op in te gaan.
Zie voor ontwerpcriteria waaraan standaarden voor de weergave van
onderwijsinformatie dienen te voldoen: Boterenbrood, 2010.
Zie voor een overzicht van onderwijslogistieke planningsprocessen: Riet, 2009, p. 11
e.v.
WHW Art. 1.1.
Deze indeling trof ik aan bij alle acht hogescholen die participeerden in mijn
onderzoek naar knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen (Riet, 2009, p.
39).
Faculteit, instituut, academie, School, of welke titel men ook op de
onderwijsafdeling toepast.
Periodeplanning heeft verder nog het aspect van de indeling van de week in
lesdagen en van de lesdagen in roosteruren. Dat aspect laat ik hier buiten
beschouwing.
De week opgevat als de periode van zondag t/m zaterdag.
Het argument dat deze standaard te ingewikkeld zou zijn, is binnen de setting van
het hoger onderwijs, waarin buitengewoon ingewikkelde zaken worden
onderwezen, niet geloofwaardig. Zelfs de wijze waarop de datum van eerste
paasdag wordt vastgesteld is ingewikkelder.
Er is vanuit gegaan dat het HBO de herfst-, voorjaars- en meivakanties laat vallen.
Met de volgende feestdagen in het voorjaar is rekening gehouden: tweede paasdag,
koninginnedag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. De eerste
paasdag valt meestal in de derde periode, maar levert te weinig uitval op om die
periode daarvoor te compenseren.
Zie WHW art. 7.32 lid 4 en 7.42 lid 1, wetswijziging per 1 januari 2010. Zie ook:
Kwikkers, 2010, p. 263.
De consequenties voor de restitutie van het collegegeld kunnen binnen het huidige
stelsel worden opgevangen door geen restitutie te verlenen over de vijfde
onderwijsperiode (juli en augustus zijn ook nu al van restitutie uitgezonderd; zie:
WHW Art. 7.49 lid 2).
Daarover hoop ik later te kunnen publiceren.
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