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Inleiding 
Lijst Calimero vindt dat studenten en docenten samen de kwaliteit van het onderwijs 
moeten bewaken en verbeteren door met elkaar in gesprek te gaan. Echter, dit gesprek 
is tot nu toe erg eenzijdig.  

De evaluaties van vakken zijn namelijk een monoloog. Na het invullen van de evaluatie 
worden de uitkomsten wel besproken in de opleidingscommissie, maar de resultaten 
worden (bijna) nooit teruggekoppeld naar de student of voorzien van een reactie door 
de docent. Juist door het gesprek over kwaliteit een volwaardige dialoog te maken, 
kunnen we de kwaliteitszorg aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nog verder 
verbeteren.  

Analyse 
Het gebrek aan terugkoppeling aan studenten uit zich in een lage respons voor de 
vakevaluaties. Hoewel de situatie per faculteit verschilt, liggen de percentages vaak rond 
de 20 procent. Een door studenten veelgenoemde reden voor het niet invullen van de 
evaluaties is dat zij nooit een reactie krijgen op de evaluatie en daardoor het gevoel 
hebben dat er niets met de verschafte feedback wordt gedaan. De mede daardoor lage 
respons komt de representativiteit van de evaluaties niet ten goede.  

Ook de Evaluatiecommissie Prestatiebekostiging Hoger Onderwijs wijdt woorden aan de 
evaluaties. In het rapport "Van Afvinken naar Aanvonken"1 bespreekt ze de kenmerken 
van een kwaliteitscultuur. De interne dialoog over kwaliteit voeren en het hierover met 
elkaar in discussie gaan, vindt zij hier een belangrijk onderdeel van. Ze merkt daarbij op 
dat de terugkoppeling van verbeteracties naar studenten naar aanleiding van evaluaties 
nog verbetering verdient. 

Bovendien schrijft de RUG in haar eigen Handboek Kwaliteitszorg2 dat de resultaten van 
de evaluaties in rapportages moeten worden vastgelegd en worden verspreid onder alle 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/20/van-afvinken-naar-
aanvonken 
2 https://www.rug.nl/about-us/where-do-we-stand/quality-
assurance/pdf/kwaliteitszorghandboek-rug.pdf 



betrokkenen. Echter, dit wordt in het handboek erg beperkt uitgelegd. Met name de 
betrokken afdelingen en medezeggenschapsorganen worden hierin genoemd. Ons 
inziens kan dit beter worden verruimd. 
 
Daarbij is het op zijn plaats om de notitie van de Personeelsfractie uit september 2016 
in het achterhoofd te houden3. Vakevaluaties geven geen volledig beeld van het 
onderwijs en zouden daarnaast met name de tevredenheid van studenten uitdrukken. 
Bovendien zijn zij niet het enige middel om het onderwijs te evalueren.  

Oplossingen 
Om terugkoppeling vast onderdeel te laten worden van de evaluatiecyclus, stellen wij 
voor om docenten de uitkomsten van de evaluatie te laten delen met hun studenten via 
hun vakpagina op Nestor. Hierbij geven ze een korte reactie op de uitkomsten en 
vermelden ze of, en zoja, welke veranderingen worden doorgevoerd in het vak naar 
aanleiding hiervan. Door dit zowel aan het einde van het vak te delen met de huidige 
groep studenten als voorafgaand aan het vak met nieuwe studenten, wordt duidelijk 
zichtbaar wat er met de evaluaties gedaan wordt. 
 
Zoals in de analyse al is aangehaald, geven vakevaluaties op zichzelf geen volledig beeld 
van de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom nodig om op diverse manieren te 
evalueren. Denk hierbij aan aanvullende panelgesprekken met studenten, een 
specifieke vertegenwoordiging voor elke jaarlaag in de opleiding of bezoeken aan 
mentorcolleges. Hierdoor ontstaat een vollediger beeld van de betreffende vakken. 
 
Daarbovenop kan ook beter gekeken worden naar het onderwijsprogramma als geheel. 
Door ook de leerlijnen te evalueren, kunnen problemen in de aansluiting tussen vakken 
makkelijker worden gevonden. Problemen als onvoldoende voorbereiding in een 
voorgaand vak of inhoudelijke dubbeling met een ander vak, belasten daarmee niet 
meer het oordeel over een vak. Evenals de vakevaluaties, moeten ook deze 
curriculumevaluaties voldoende worden begeleid en teruggekoppeld. 

Implementatie & monitoring 
Wat betreft het reageren op en inzichtelijk maken van de evaluatie-uitkomsten door 
docenten, zou het passend zijn het Handboek Kwaliteitszorg op dit punt aan te vullen. 
Hierin kan onder handreiking 2 'Het Onderwijsevaluatieproces' de rapportage over 
evaluaties worden uitgebreid met de hierboven beschreven gemotiveerde 
terugkoppeling van evaluaties aan studenten. Docenten en andere betrokkenen bij de 
kwaliteitszorg moeten uiteraard van deze wijziging op de hoogte worden gebracht. 
                                                   
3 http://www.casperalbers.nl/publications/PF-notitie-vakevaluaties.pdf 



Hiermee wordt de terugkoppeling universiteitsbreed uitgerold en kan vervolgens 
worden nagegaan of de aanbevelingen ook worden opgevolgd.  
 
Als het gaat om divers evalueren, zijn de opleidingscommissies aan zet. Sinds 
september 2017 hebben zij door de Wet Versterking Bestuurskracht instemmingsrecht4 
verkregen op de wijze waarop het onderwijs aan de desbetreffende opleiding wordt 
geëvalueerd. Daar zij de uiteindelijke keuze maken, is het van belang om de commissies 
goed te informeren over de verschillende manieren van evalueren en het belang van 
het combineren van vakevaluaties met andere vormen. Hierbij kunnen ook evaluaties 
van het gehele curriculum worden betrokken. 
 
Informatie hierover kan het best worden verstrekt via het Handboek 
Opleidingscommissies en de bijbehorende gemeenschap op Nestor. Daarnaast kan aan 
de evaluaties aandacht worden besteed tijdens de centraal belegde 
intervisiebijeenkomsten.  
 
Uiteindelijk zijn docenten en opleidingscommissies aan zet om respectievelijk de 
terugkoppeling van de evaluaties en diverse manieren van evalueren in de praktijk te 
brengen. Om toe te zien op de uitvoering hiervan kan bijvoorbeeld de onderwijsmonitor 
worden aangevuld met vragen over deze onderwerpen. Hierdoor ontstaat een duidelijk 
beeld per opleiding of, en zoja, hoe de terugkoppeling en de evaluaties zijn opgezet.  

Conclusie 
Onderwijsevaluaties zijn nog té vaak een monoloog. Studenten laten evaluaties vaak 
links liggen omdat ze niet horen wat er met hun feedback gebeurt. Dat blijkt zowel uit 
onze eigen waarneming als de conclusies van de Evaluatiecommissie 
Prestatiebekostiging Hoger Onderwijs. Het gevolg hiervan is dat de evaluaties een 
onvolledig beeld geven van de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Door het gemotiveerd terugkoppelen van vakevaluaties en het onderwijs op meer 
verschillende manieren te evalueren, zullen studenten sneller zien dat hun feedback 
serieus wordt genomen. Dat komt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs ten goede, 
maar ook de bereidheid van studenten om deel te nemen aan het gesprek over 
kwaliteit. 
 
Net als wij geen monoloog willen zien in onderwijsevaluaties, is deze notitie ook geen 
éénrichtingsverkeer. Wij gaan graag nader met u in gesprek over onze voorstellen. Want 
de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van het diploma zijn ook onze prioriteiten. 

                                                   
4  Art. 9.18, lid 1 sub a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 



 

 

Summary 
Lijst Calimero believes that students and teachers should safeguard and improve the 
quality of education together by discussing it. However, the conversation about quality 
has been very one-sided so far. 
 
Evaluations are too often a monologue, where students give feedback but do not hear 
back what is done with their feedback. This phenomenon leads to quite low response 
figures on course evaluations. That hasn't been just our view, but also that of the 
Evaluation Committee for Performance-related Funding of Higher Education. The result 
is that the evaluations paint an incomplete picture of the quality of education at the 
University of Groningen. 
 
By letting teachers give concrete feedback on the evaluation results on Nestor and 
diversifying the evaluation methods used to create a more complete picture of the 
whole curriculum, students will more easily notice that their feedback is taken seriously. 
That does not only benefit the quality of education, but also the willingness of students 
to take part in the conversation about quality. 
 
The feedback process could be implemented by supplementing guideline 2 'The 
Education Evaluation Process' in the Handbook Quality Assurance with guidance on 
giving feedback on the evaluation results. This feedback should be available for 
students that finished the course as well as those starting it.  
 
Regarding the diversification of evaluation methods, the programme committees are in 
charge. Since last September, the Dutch Higher Education law gives them the statutory 
right to determine how the programme and its courses are evaluated. As they make the 
final choice, it is important to inform the committees about different methods of 
evaluation and the importance of combining course evaluations with other forms. This 
information could best be provided in the Handbook for Programme Committees and 
the related community page on Nestor. Furthermore, this information could be pointed 
out in central meetings for programme committees organized by the Educational 
Strategy and Quality Assurance sub department. 
 
At the end of the day, teachers and programme committees are responsible for 
providing feedback on the evaluation results and implementing diverse evaluation 
methods, respectively. To monitor the implementation of these measures, the 
Education Monitor could be supplemented with questions on these topics. This way, we 
can get a clear programme-specific picture of, and if so, how the feedback procedure 
and evaluation methods have been established. 
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