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Samenvatting
In juni 2019 is de bestaande hbo-opleiding HBO-Rechten van De Haagse Hogeschool bezocht
door een visitatiepanel van NQA. De opleiding bestaat uit een voltijdprogramma, een
deeltijdprogramma en een duaal programma. De verschillende varianten hebben een duur van
vier studiejaren en worden in Den Haag aangeboden. Het panel beoordeelt de opleiding als
positief onder voorwaarden.
Kenmerkend voor de opleiding is de tweeledige focus op de arbeidsmarkt. De voltijdse LAW
variant richt zich op de internationale arbeidsmarkt en is volledig Engelstalig. De duale en
deeltijdvariant richten zich op de Nederlandse arbeidsmarkt. De opleiding maakt goed gebruik
van de Haagse regio als kennis-economisch, juridisch-bestuurlijk en multicultureel knooppunt. De
opleiding heeft deze omgeving met bekende internationale rechtsorganen, goed vertaald naar het
opleidingsprofiel.
1. Beoogde leerresultaten
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De opleiding HBO-Rechten
baseert de competenties op het Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012. De
opleidingscompetenties geven een duidelijke beschrijving van het profiel waar studenten bij het
afstuderen aan moeten voldoen. De beoogde leerresultaten zijn passend voor de beroepspraktijk
van de hbo-jurist en sluiten aan bij de verwachtingen van het (internationale) werkveld. De
competenties zijn gerelateerd aan de Dublin-descriptoren en passend bij het (internationale) hboniveau. De opleiding heeft voldoende aandacht voor afstemming met zowel het nationale als het
internationale beroepenveld en zet de werkveldadviescommissie hiervoor voldoende in.
2. Oriëntatie
De opleiding voldoet ten dele op deze standaard aan de basiskwaliteit. In het programma is de
aansluiting op de actuele beroepspraktijk van de hbo-jurist voldoende. De invulling van de
onderzoeksgerichte competenties verdient aandacht. Bij de duale en deeltijdvariant van de
opleiding is er tijdens het Leer-Arbeids-Plaats (LAP)-traject in het derde en vierde leerjaar te
weinig sprake van een doorlopende leerlijn met een toenemende complexiteit in de onderzoek
gerichte competenties. Bij de LAW variant is er wel sprake van een doorlopende leerlijn, maar
dient de oriëntatie van het onderzoek meer praktijkgericht te zijn. De afsluitende LAW scripties
hebben een te theoretisch, academisch karakter en sluiten onvoldoende aan op wat landelijk is
afgesproken ten aanzien van praktijkgericht juridisch onderzoek. De doorlopende leerlijn voor
onderzoeksgerichte competenties is onderdeel van een curriculumvernieuwing, zodat kan worden
aangenomen dat binnen twee jaar aan de basiskwaliteit kan worden voldaan.
3. Inhoud
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. In het programma is de relatie
tussen de inhoud en de eindkwalificaties voldoende duidelijk. De landelijke BoKS wordt op een
gedegen wijze in het programma behandeld en de docenten spelen goed in op de actualiteit. De
gebruikte vakliteratuur en het studiemateriaal zijn actueel en passend voor een opleiding HBORechten. Het programma biedt voldoende mogelijkheden voor studenten om eigen inhoudelijke
accenten te leggen. De LAW variant biedt hierbij meer mogelijkheden dan de duale en
deeltijdvariant.
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4. Leeromgeving
De voltijdse LAW variant van de opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De
leeromgeving is van een goede kwaliteit en past bij de onderwijsvisie van de opleiding. Het
programma wordt in de Engelse taal aangeboden. Dit is passend en terecht gezien het
internationale opleidingsprofiel van deze variant en het grote aandeel internationale studenten in
deze opleidingsvariant. De werkvormen en studieactiviteiten zetten voldoende aan tot leren. Er is
hoge waardering voor de vakken van de eerste twee leerjaren en vooral voor de vakken waarin
de juridische vaardigheden aan de orde komen.
De duale en deeltijdvariant van de opleiding voldoen ten dele op deze standaard aan de
basiskwaliteit. De werkvormen en studieactiviteiten van de eerste twee leerjaren zetten
voldoende aan tot leren en ook hier is er veel waardering voor de vakken waarin juridische
vaardigheden aan de orde komen. Het LAP-onderwijs in het derde en vierde leerjaar kent
tekortkomingen. Het studierendement van het LAP-onderwijs is beneden gemiddeld en er
bestaan onduidelijkheden over de samenwerking en taakverdeling tussen begeleider op de
werkvloer en de opleiding. Bij de huidige opzet komt de reflectie op het leren onvoldoende tot
stand en de porfolio’s met beroepsproducten laten onvoldoende een toename in niveau en
complexiteit van de context zien. Het LAP onderwijs wordt in het komende studiejaar gewijzigd.
Studenten werken met ingang van studiejaar 2019-2020 tenminste 24 uur per week op een LAPplaats. De LAP-tijdsbelasting wijzigt van 80 weken van 4 dagen naar 80 weken van 3 dagen of 60
weken van 4 dagen (naar keuze). De reflectie op het leren kan hierdoor verbeteren. In het
komende studiejaar wordt een curriculumvernieuwing voorbereid waardoor de kwaliteit en
studeerbaarheid van het LAP-onderwijs kan gaan verbeteren en het mogelijk is om binnen twee
jaar aan de basiskwaliteit te voldoen.
5. Instroom
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De drie varianten van de opleiding
kennen elk een eigen doelgroep waarmee bij het geven van voorlichting voldoende rekening
wordt gehouden. De voorlichting aan belangstellende studenten is adequaat, informatief en
realistisch. Het programma sluit voldoende aan bij de kwalificaties van inkomende studenten. De
toelatingseisen, de toelatingsprocedure en het vrijstellingenbeleid voldoen aan de gangbare
normen. Het programma van de duale variant kan nog beter rekening houden met de
vooropleiding van de inkomende studenten door onderscheid te maken tussen voormalige mbostudenten en havisten om de uitval terug te dringen en het rendement te verbeteren.

6. personeel
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De opleiding heeft twee betrokken
en deskundige docententeams en er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de
professionalisering van docenten. Het docententeam van de LAW variant heeft veel
onderzoekspotentie die in de komende jaren verder benut kan worden. De docenten van beide
teams ervaren een hoge werkdruk, die wordt versterkt door de geplande verhuizing en de
geplande onderwijsvernieuwingen. Het docententeam van de duale en deeltijdvariant heeft
daarom een vaste middag ingeroosterd voor de onderwijsvernieuwing en verdere
professionalisering van docenten.
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7. Voorzieningen
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De huisvesting en materiële
voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het programma. De nieuwe huisvesting en
voorzieningen gaan goed aansluiten bij het didactische concept van de opleiding. De huidige
externe examenlocatie is niet optimaal en leidt vooral bij internationale studenten tot praktische
problemen. De opleiding is zich hiervan bewust, maar is voor een permanente oplossing
afhankelijk is van de huisvestingplannen van het College van Bestuur.
8. Begeleiding
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De begeleiding is passend en
adequaat. Mentoren begeleiden studenten bij hun ontwikkeling tijdens de studie. Indien nodig
kunnen studenten aanvullend terecht bij een studieloopbaanbegeleider, studieadviseur of een
studiepsycholoog. Ook biedt de opleiding passende voorzieningen voor studenten met een
functiebeperking. De mentoren spelen een belangrijke rol bij het informeren van de internationale
studenten van de LAW variant als er sprake is van Nederlandstalige informatievoorziening. De
informatievoorziening van de duale en deeltijdvariant voldoet maar er zijn verbeteringen mogelijk.
Er is gestart met een nieuwe inrichting van de digitale leeromgeving Blackboard en dit zal de
informatievoorziening verbeteren. De opleiding heeft aandacht voor het tijdig publiceren van
examenuitslagen en werkt gericht aan verbeteringen. De opleiding krijgt het advies om ook in de
komende periode aandacht te schenken aan tijdige publicatie van studieresultaten.
9. Kwaliteitszorg
De voltijdse variant van de opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit.
De duale en deeltijdvariant van de opleiding voldoen ten dele op deze standaard aan de
basiskwaliteit. De opleiding volgt de hogeschool brede visie op kwaliteit en de hogeschool brede
kwaliteitszorgcyclus. De faculteit BRV en de opleiding zijn hierbij meer volgend en reactief dan
proactief. De opleiding heeft volgens gewijzigd hogeschoolbeleid in 2017 één
opleidingscommissie moeten instellen terwijl er sprake is van twee leeromgevingen die sterk van
elkaar verschillen. De adviserende rol van de opleidingscommissie is moeilijk te realiseren en de
digitale module evaluaties kennen een te lage respons om zinvolle feedback te leveren. De LAW
variant heeft daarom een studentenpanel ingesteld om adequaat feedback te ontvangen over de
kwaliteit van het onderwijs. Het toezicht op de kwaliteit is bij de LAW variant herkenbaar en goed
geborgd. Verbetervoorstellen worden in de LAW variant voorgelegd aan opleiding- en
curriculumcommissie en studenten worden voldoende geïnformeerd over de verbeteringen.
Het toezicht op de kwaliteit en de borging van de kwaliteit is bij de duale en deeltijd variant
minder duidelijk. De opleidings- en curriculumcommissie die betrokken zijn bij de kwaliteitszorg
beter dienen te acteren binnen de hun toegewezen taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. De aanvullende documenten die zijn aangereikt tonen aan dat de basis
aanwezig is om de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in onderlinge samenhang binnen twee jaar
te verbeteren en in te voeren bij de duale en deeltijdvariant. .
10. Toetsing
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De opleiding heeft een duidelijk
en doordacht toetsbeleid, dat past bij het onderwijsconcept. De toetsen voldoen aan het hboniveau en sluiten aan bij de leerdoelen van modules en de gehanteerde werkvormen. De
opleiding gebruikt een passende mix van toetsvormen. Het geheel van toetsen dekt de
eindkwalificaties af. Het inzichtelijk maken van de beoordeling van toetsen is voldoende maar
verdient meer aandacht. De feedback kan inhoudelijk verbeteren door het meer als
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leerinstrument in te zetten. De borging van de toetsing en beoordeling voldoet aan de gangbare
kwaliteitseisen en de examen- en toetscommissie functioneren naar behoren. Overigens
interpreteert de examencommissie haar borgende taak vrij nauw en kan ze meer invloed
uitoefenen op de kalibratie van beoordelingen van eindwerken.
11. Gerealiseerde leerresultaten
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit De opleiding heeft het vierde jaar
van het programma zorgvuldig afgestemd op het vaststellen van de eindkwalificaties op het derde
niveau. De opleiding sluit mooi aan op de wensen van het werkveld, studenten vinden na
afstuderen een passende baan en worden door werkgevers ook gewaardeerd. De eindwerken
van de LAW variant zijn van een relatief hoog theoretisch niveau. De eindwerken van de duale en
deeltijdvariant zijn meer gericht op praktijkgericht juridisch onderzoek en meer passend bij de
professionele oriëntatie van HBO-Rechten. De opleiding is zelfkritisch en heeft de afgelopen
periode veel acties ondernomen om de afstudeerfase te verbeteren.
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Inleiding
Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-opleiding HBO-Rechten van De
Haagse Hogeschool. Het visitatiepanel van NQA dat de beoordeling heeft uitgevoerd is
samengesteld door NQA, in opdracht van De Haagse Hogeschool en in overleg met de opleiding.
Voorafgaand aan de visitatie heeft de NVAO het panel goedgekeurd.
Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Ook bevat het
enkele aanbevelingen voor de opleiding. Het rapport is opgesteld conform het Beoordelingskader
accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO (november 2018) en de NQA Handleiding
opleidingsvisitaties 2019 voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling.
De visitatie heeft plaatsgevonden op 27 en 28 juni 2019.
Het visitatiepanel bestond uit:
De heer mr. T.J.M. Joxhorst (voorzitter, onderwijs- en domeindeskundige)
De heer mr. F.G.A.M. Berntsen (domeindeskundige)
Mevrouw drs. M. Kok (onderwijs- en domeindeskundige)
De heer mr. drs. G. Kuiper (domeindeskundige)
De heer J.A.B. Oude Vrielink (student-lid)
De heer ir. A.B.C. Hoitink, auditor van NQA, trad op als lead-auditor van het panel.
De opleiding HBO-Rechten is ingedeeld in de visitatiegroep HBO-Rechten 2. Afstemming tussen
alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de panelleden krijgen met
betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA gekalibreerde criteria voor de
beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan voorafgaand is de afstemming
geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels. Daarnaast is, rekening houdend met
het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele beoordeling betreft, vanuit de overlap in de
bezetting, waar relevant, voortschrijdend gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze
visitatiegroep. Verder wordt de afstemming tussen de panels geborgd door de ondersteuning van
zo veel mogelijk dezelfde secretaris vanuit zowel NQA als andere evaluatiebureaus en door de
inzet van getrainde voorzitters.
Voor de opleidingsbeoordeling heeft de opleiding een zelfevaluatie en bijlagen ter beschikking
gesteld aan het panel en is een paneloverleg gepland ter voorbereiding van de visitatie. Dit
vooroverleg heeft circa twee weken voor het visitatiebezoek plaatsgevonden. De panelleden zijn
geïnstrueerd over de werkwijze via de NQA-handleiding en het NVAO-kader. Vervolgens heeft
het panel de aanpak, rolverdeling en werkwijze voor het visitatiebezoek besproken. Het panel
heeft gesproken over de indrukken en observaties die zijn verkregen vanuit het
zelfevaluatierapport en de bijlagen. Ook zijn de indrukken over de geselecteerde eindwerken
gedeeld.
Informatie uit het vooroverleg is uitgewerkt naar een agenda met vraagpunten voor de
bezoekdagen. Waar nodig is contact opgenomen met de opleiding om de organisatie van de
bezoekdagen verder te stroomlijnen.
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Tijdens de bezoekdagen heeft het panel gesproken met diverse groepen (zie bijlage 1) en het ter
inzage gelegde materiaal bestudeerd. Het laatste betrof met name onderwijs- en toetsmateriaal,
informatie over minoren, en notulen van verschillende commissies, zoals examencommissie en
opleidingscommissie.
Aan het einde van de tweede bezoekdag is in het gehele panel alle verkregen informatie verwerkt
tot een totaalbeeld en tot een voorlopig oordeel met argumentatie. Tijdens een afsluitende
mondelinge terugkoppeling heeft de voorzitter van het panel de voorlopige eindoordelen en
belangrijkste bevindingen meegedeeld aan de opleiding. Een belangrijke bevinding was dat het
panel nader geïnformeerd wilde worden over de standaarden 2, 4, 8 en 9. Nadat de opleiding de
gevraagde aanvullende informatie had verstrekt, heeft de secretaris op basis van alle informatie
en de meningen van de panelleden een conceptrapportage opgesteld en voorgelegd bij alle
panelleden. Met de input van de panelleden is een tweede concept opgesteld dat ter controle op
feitelijke onjuistheden is voorgelegd bij de opleiding. De panelleden hebben kennis genomen van
de reactie van de opleiding en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens is het rapport
definitief vastgesteld.
Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft
plaatsgevonden.
Utrecht, december 2019
Panelvoorzitter

Lead-auditor

mr. T.J.M. Joxhorst

ir. A.B.C. Hoitink

10/47

© NQA – UOB 048A2019.01 B HBO - Rechten

Administratieve Gegevens
Naam opleiding in CROHO
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Locatie

Onderwijstaal
ISAT code CROHO
Financiering
Visitatiegroep
Inleverdatum
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B HBO–Rechten
hbo, bachelor
Voltijd, deeltijd en duaal
Economie
Bachelor of Laws
240 EC
Niet van toepassing
Hoofdvestiging HHS
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Nederlands (deeltijd, duaal) en Engels (voltijd)
39205
Bekostigd
HBO-Rechten groep 2
01-05-2020
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Schets van de opleiding
De opleiding HBO-Rechten maakt deel uit van de Faculteit voor Bestuur, Recht en Veiligheid
(BRV) van De Haagse Hogeschool. HBO-Rechten is binnen de Faculteit BRV de grootste
opleiding.
De opleiding HBO-Rechten kent drie varianten: een Engelstalige voltijdse variant (LAW), een
Nederlandstalige duale variant (DU) en een Nederlandstalige deeltijdvariant (DT). De duale
variant en de deeltijdvariant bestaan sinds 2004, de Engelstalige voltijdse variant is in 2007
gestart. De opleiding HBO-Rechten kent een groeiende belangstelling. Deze groei is aanleiding
geweest om in 2015 de Engelstalige variant en de Nederlandstalige varianten elk onder eigen
management te brengen. De opleiding heeft ten tijde van de visitatie in totaal bijna 2200
studenten. Ongeveer 1100 studenten volgen de voltijdse variant LAW en bijna 1000 studenten de
duale variant. De deeltijdvariant is de kleinste variant met in totaal 120 studenten. Het
docententeam heeft ten tijde van de visitatie een omvang van ongeveer 80 fte.
Kenmerkend voor de opleiding HBO-Rechten is de tweeledige focus op de arbeidsmarkt. De
voltijdse variant LAW heeft een expliciete focus op de internationale arbeidsmarkt en is volledig
Engelstalig. De duale en deeltijdvariant richten zich op de Nederlandse arbeidsmarkt. De
opleiding maakt in de profilering gebruik van de bijzondere positie van De Haagse regio, als
kennis-economisch, juridisch-bestuurlijk en multicultureel knooppunt. Deze profilering sluit aan bij
de strategische thema’s van De Haagse Hogeschool: ‘Wereldburgerschap’, ‘Internationalisering’
en ‘Netwerkhogeschool’. De opleiding kenmerkt zich daarnaast door het onderwijsconcept van
werkend leren waarin de student rechten vanuit casuïstiek leert te benaderen en het recht leert
toe te passen in beroepssituaties.
De opleiding is verbonden met het interfacultaire onderzoeksplatform ‘Goed bestuur voor een
Veilige Wereld’ van De Haagse Hogeschool en met verschillende lectoraten daarbinnen:
Multilevel regulation, The changing role of Europe, UN studies in Peace and Justice en Cyber
Security in het MKB.
In de afgelopen jaren heeft de opleiding van verschillende kanten onder druk gestaan. Ten eerste
is het aantal studenten in de opleiding sterk gegroeid. Daarnaast hebben diverse wisselingen
plaatsgevonden in het management van de opleiding, waardoor verbeterprocessen soms zijn
vertraagd. Ten slotte vindt er een interne verhuizing plaats en is de opleiding bezig met een grote
curriculumwijziging die in studiejaar 2020 – 2021 wordt ingevoerd. Hierbij neemt de opleiding het
aangepaste landelijke profiel als uitgangspunt zoals dat in maart 2019 is geformuleerd door het
Landelijk Opleidingen Overleg van HBO-Rechten.
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Standaard 1

Beoogde leerresultaten

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn
afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld, het vakgebied en op internationale
eisen.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De beoogde leerresultaten van de
opleiding HBO-Rechten van De Haagse Hogeschool zijn gebaseerd op de competenties van het
Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012. Deze competenties en de uitwerking
daarvan door de opleiding geven volgens het panel een duidelijke beschrijving van het profiel
waar studenten bij het afstuderen aan moeten voldoen. De beoogde leerresultaten zijn passend
voor de beroepspraktijk van de hbo-jurist en sluiten aan bij de verwachtingen van het
(internationale) werkveld. De competenties zijn gerelateerd aan de Dublin-descriptoren en
passend bij het (internationale) hbo-niveau. De opleiding heeft voldoende aandacht voor
afstemming met zowel het nationale als het internationale beroepenveld en zet de
werkveldadviescommissie hiervoor voldoende in. Het panel vindt het profiel van de opleiding
helder, met een focus op internationalisering in de voltijdse variant en een focus op praktijkgericht
onderwijs in de duale variant en de deeltijdvariant. De opleiding heeft haar situering in Den Haag,
een stad met bekende internationale rechtsorganen, goed vertaald naar het opleidingsprofiel.
Onderbouwing
Beroepsbeeld
Het panel is van mening dat de opleiding een duidelijke visie heeft op de functie van de hbo-jurist.
Afgestudeerden van de opleiding HBO-Rechten zijn breed opgeleide, praktisch ingestelde
juridische professionals die het recht weten toe te passen. Ook kunnen afgestudeerden de
samenhang tussen kennis en vaardigheden op een professionele wijze tot uitdrukking brengen.
Het beroepsbeeld van de verschillende varianten kent een eigen focus. De voltijdse variant LAW
richt zich op de internationale arbeidsmarkt, terwijl de duale en deeltijd varianten zich richten op
de nationale arbeidsmarkt. De LAW variant leidt studenten op om hun carrière te vervolgen bij
commerciële organisaties, internationale overheidsinstellingen, multinationals en NGO’s in
Nederland of het buitenland. De studenten van de duale en deeltijdvariant worden opgeleid voor
functies bij gedecentraliseerde overheden en organisaties die juridische diensten aanbieden,
zoals notarissen en rechtsbijstandsverzekeraars.
Voorbeelden van functies waartoe de opleiding opleidt, zijn: juridisch medewerker (bij overheden,
ngo’s, deurwaarderskantoren, adviesbureaus, rechtsbijstandsverzekeraars, internationale
organisaties), para-legal, schadebehandelaar, procesvertegenwoordiger (overheid, juridisch
loket), opsporingsambtenaar, gerechtssecretaris, griffier rechtbank, privacy officer, contract jurist,
legal operations officer en compliance medewerker.
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Beoogde leerresultaten
De opleiding heeft het Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 als
uitgangspunt gebruikt om tot een competentieset te komen. In dit document hebben de
Nederlandse opleidingen HBO-Rechten gezamenlijk het beroepsprofiel, de functies,
beroepsrollen, competenties en de internationale positie van de hbo-jurist beschreven. De
competenties in het landelijke profiel sluiten aan op de Dublin-descriptoren en de hbo-bachelor
standaard. Daarmee wordt het (internationale) hbo-niveau aangetoond. De opleiding heeft in
overleg met vertegenwoordigers van het werkveld een competentie toegevoegd aan de landelijke
competentieset: ‘juridisch communiceren’. Hiermee beoogt de opleiding voldoende aandacht te
borgen voor schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden voor de jurist. De
competentieset bestaat daarmee in totaal uit acht competenties, verdeeld over twee gebieden:




Rechtstoepassing:
o Juridisch analyseren
o Adviseren
o Vertegenwoordigen
o Beslissen
o Reguleren
Rechtsfacilitering
o Dossiermanagement
o Organiseren
o Juridisch communiceren

De opleiding heeft de competentieset geconcretiseerd in een korte beschrijving en verder
uitgewerkt aan de hand van drie niveaus bij de competentie-ontwikkeling, die samenhangen met
de mate van zelfstandigheid van de student en de complexiteit van de context. In het eerste
leerjaar worden alle competenties op niveau 1 aangeboden, niveau 2 en 3 komen in de volgende
leerjaren aan bod.
Daarnaast heeft de opleiding de Body of Knowledge and Skills (BoKS) uit het landelijke
beroepsprofiel geïntegreerd in de eerste twee leerjaren van het programma. In het derde en
vierde leerjaar ligt de nadruk van de duale en deeltijdvariant op nationaalrechtelijke regels,
jurisprudentie en doorwerking van Europese en internationaalrechtelijke in de nationale
rechtsorde. Voor de uitwerking hiervan wordt de landelijk afgestemde BoKS gebruikt en is
afstemming gezocht met de werkveldadviescommissie. De LAW variant richt zich op
internationale en Europese regels en jurisprudentie. Hiervoor is de BoKS vertaald naar het
internationale en Europese recht en is afstemming gezocht met het internationale werkveld via de
werkveldadviescommissie.
Profilering
Het panel is van mening dat de opleiding aan de hand van de verschillende arbeidsmarktfocus
duidelijk onderscheid maakt in de profilering van de LAW variant en de duale en deeltijdvariant.
De LAW variant richt zich op internationale studenten en Nederlandse studenten die
belangstelling hebben voor recht in de internationale context. De situering in Den Haag, als
internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid, waar belangrijke internationale juridische
organen, ambassades en internationale organisaties gevestigd zijn, wordt door de opleiding goed
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gebruikt om het internationale profiel extra te onderstrepen. De duale en deeltijdvariant richten
zich op de nationale arbeidsmarkt. Verder profileren deze varianten zich met een
onderwijsconcept van werkend leren. De Haagse Hogeschool is de enige hogeschool in
Nederland met een duale HBO-Rechtenopleiding.
Afstemming met het werkveld
Het panel constateert dat de opleiding voldoende contacten onderhoudt met het werkveld. De
LAW variant en de duale en deeltijdvariant hebben elke een eigen werkveldadviescommissie die
adviseert over de ontwikkelingen in het werkveld en de bijbehorende competenties. De
werkveldadviescommissie adviseert de opleiding over afstemming van het opleidingsprofiel op de
arbeidsmarkt en de doorvertaling daarvan naar het curriculum. Daarnaast zijn er subcommissies
die zich richten op specifieke onderdelen en minoren.
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Standaard 2

Oriëntatie

Het programma maakt het mogelijk om passende (professionele of academische) onderzoeksen beroepsvaardigheden te realiseren.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard ten dele aan de basiskwaliteit. Het programma sluit
voldoende aan bij de actuele beroepspraktijk van de hbo-jurist. De opleiding koppelt het
programma voldoende aan de beroepspraktijk en houdt voldoende rekening met de
verwachtingen van het beroepenveld. Recente digitale ontwikkelingen in het vakgebied en de Tshaped professional in het juridische domein, krijgen voldoende aandacht. Wel ziet het panel bij
de duale en deeltijd variant tekortkomingen in de wijze waarop het programma aandacht schenkt
aan de onderzoeksgerichte competenties. Tijdens het Leer-Arbeids-Plaats (LAP)-traject in het
derde en vierde leerjaar is er bij de onderzoeksgerichte competenties te weinig sprake van een
doorlopende leerlijn met een toenemende complexiteit. Volgens het panel dient de invulling van
de onderzoeksgerichte competenties in het LAP-traject te verbeteren en kan het LAP-traject beter
worden ingezet bij de competentie ontwikkeling in praktijkgericht juridisch onderzoek.
Het panel is van mening dat de LAW variant het juridische onderzoek te weinig praktijkgericht
invult. De afsluitende LAW scripties hebben een theoretisch, academisch karakter. Volgens het
panel dient de invulling die de LAW variant geeft aan de onderzoekscompetenties beter aan te
sluiten op wat landelijk is afgesproken ten aanzien van praktijkgericht juridisch onderzoek.

Onderbouwing
Aansluiting op actuele ontwikkelingen
Het panel constateert dat alle opleidingsvarianten voldoende aansluiten op actuele
ontwikkelingen in het vakgebied en in het werkveld. Tijdens de gehele opleiding is er regelmatig
contact met de beroepspraktijk en de projectenopdrachten komen voort uit de beroepspraktijk.
Het minoren aanbod laat goed zien dat de opleiding voldoende ingaat op actuele thema´s zoals
Compliance, Legal Technology en Cyber Security.
Beroepsgerichte oriëntatie
De praktijk is volgens het panel voldoende in de opleiding geïntegreerd, in de eerste twee
leerjaren werken studenten continu aan projecten die aan de beroepspraktijk zijn ontleend. De
verworven juridische kennis wordt telkens toegepast in een project en verdiept door
praktijkcasussen. Daarnaast zijn er regelmatig gastcolleges en excursies naar de beroepspraktijk.
De integratie van het onderwijs met de praktijk is in het derde en vierde leerjaar duidelijk
verschillend voor de duale en deeltijdvariant enerzijds en de LAW variant anderszijds. In de duale
en deeltijd variant vindt de integratie met de praktijk plaats in het Leer-Arbeids-Plaats (LAP)
traject waarin studenten gedurende vier dagen per week werken in de praktijk aan
beroepsopdrachten en daarnaast één dag per week onderwijs volgen. Bij de LAW variant volgen
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studenten in het derde leerjaar thematische keuzevakken waarin praktijkproblemen centraal
staan en gaan ze in het vierde leerjaar gedurende een semester op stage in de praktijk. Tijdens
de eerste twee leerjaren besteedt het programma aandacht aan de beroepsvaardigheden die
nodig zijn om in het derde en vierde jaar de onderzoeksvaardigheden verder te kunnen
ontwikkelen. In die fase van de opleiding verschuift de aandacht naar de verwerving van
onderzoeksvaardigheden die uiteindelijke op het hoogste niveau leiden tot de eindscriptie.
Onderzoeksoriëntatie binnen de duale en deeltijdvariant
De duale en deeltijdvariant kan het LAP-onderwijs beter benutten in de ontwikkeling van het
onderzoekend vermogen. De toenemende complexiteit kan volgens het panel beter tot uiting
komen in de beroepsproducten en reflectie/verantwoording van het LAP-onderwijs. De duale en
deeltijdvariant erkent dat de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen stagneert bij de
studenten en gaat in het derde leerjaar een vak onderzoeksvaardigheden verplicht invoeren. Het
panel beveelt aan om bij de duale / deeltijdvariant het ontwikkelen van onderzoekend vermogen
op te pakken als een doorlopende leerlijn vanaf jaar 1, met toepassing in de toenemende
complexiteit van projecten / werkplekopdrachten en LAP-opdrachten. Het panel gaat ervan uit dat
dit als onderdeel van de voorgenomen onderwijsvernieuwing in het LAP-onderwijs binnen twee
jaar is te realiseren
Onderzoeksoriëntatie binnen LAW variant
De LAW variant dient de praktijkgerichtheid van het onderzoek in het onderwijsprogramma te
verbeteren. De gekozen oriëntatie voor het onderzoek sluit volgens het panel onvoldoende aan
bij landelijke visie van HBO-Rechten op praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek staat
onvoldoende ten dienste aan het uitvoeren van beroepsopdrachten die leiden tot
beroepsproducten. Gezien de planning en documentatie over de geplande onderwijsvernieuwing
verwacht het panel dat deze tekortkoming binnen twee jaar door de LAW variant van de opleiding
kan worden weggewerkt.
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Standaard 3

Inhoud

De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te
bereiken.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De inhoud van het programma
dekt de beoogde leerresultaten in voldoende mate af. De relatie tussen het programma en de
eindkwalificaties is in de studiegids voldoende inzichtelijk gemaakt. Bij alle varianten is het
vaardighedenonderwijs van de eerste twee leerjaren goed uitgewerkt. Het theoretische kader is
bij de LAW variant goed uitgewerkt en biedt studenten een stevige kennisbasis. De docenten
spelen in de vakken bij alle varianten goed in op de actualiteit. De gebruikte vakliteratuur en het
studiemateriaal zijn voor alle varianten volgens het panel actueel en passend bij een opleiding
HBO-Rechten. Het LAW programma biedt volgens het panel voor studenten voldoende
mogelijkheden om eigen accenten te leggen, zoals in de stage, keuzevakken en minoren. De
keuzemogelijkheden in de duale variant en deeltijdvariant zijn voldoende, maar wel beperkter,
omdat studenten momenteel geen minor naast hun werk of leerarbeidsplaats kunnen volgen. De
opleiding zoekt naar een oplossing hiervoor door de duur van de leerarbeidsplaats terug te
brengen naar drie dagen per week. Het panel ondersteunt dit voornemen.

Onderbouwing
Inhoudelijke opbouw van het programma
Het panel heeft verschillende programmaonderdelen bestudeerd en is positief over de inhoud van
het programma. De lesstof is adequaat aangesloten op de doelstellingen van de opleiding. Het
panel is in het bijzonder te spreken over het gedegen theoretische onderwijs (BoK) in de LAW
variant. Daarnaast is de vaardighedenlijn in de eerste twee leerjaren van alle varianten goed
uitgewerkt. Studenten werken in de praktijkgerichte leerlijn aan diverse beroepsproducten.
De Inhoud is in de eerste twee jaar van de opleiding gelijk voor alle varianten. De volgorde waarin
programmaonderdelen aan bod komen, verschilt enigszins tussen de LAW variant en duale en
deeltijdvariant. Het programma kent in de eerste twee opleidingsjaren de volgende vier leerlijnen:
- Een theoretische leerlijn (Body of Knowledge)
- Een juridische (onderzoeks)vaardigheden leerlijn
- Een praktijkgerichte leerlijn (projecten)
- Een individuele leerlijn gericht op studie- en carrièrebegeleiding
De relatie tussen de eindcompetenties en de leerdoelen van de leerlijnen en afzonderlijke
curriculumonderdelen staat voor de verschillende varianten beschreven in een competentiematrix
en de afzonderlijke modulebeschrijvingen. Het panel is van mening dat de relatie tussen de
eindcompetenties en de leerdoelen van modules hierin goed duidelijk gemaakt wordt.
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In de eerste twee leerjaren staat in elk onderwijsperiode één competentie centraal. Er is een
opbouw in de mate van zelfstandigheid en in de mate van complexiteit van de taken. De Body of
Knowledge en de beroepsvaardigheden, zoals presenteren, adviseren en conflicthantering,
worden in de eerste twee leerjaren door studenten voltooid. In de projecten maken studenten
praktische opdrachten en integreren ze eerder geleerde theorie en vaardigheden. Studenten
geven aan dat ze de opbouw in de eerste twee leerjaren waarderen en dat de inhoudelijke
opbouw hen helpt om kennis en vaardigheden op een steeds hoger niveau te leren beheersen.
Het derde leerjaar van de LAW variant staat in het teken van specialisatie. Aan het begin van het
jaar volgen studenten het verplichte vak Research Lab waarin ze leren een onderzoeksvoorstel te
formuleren. Daarna kunnen ze zelf volledig invulling geven aan het programma. Studenten
kunnen één of twee minors volgen, deelnemen aan één van de internationale
uitwisselingsprogramma’s, deelnemen aan zogenaamde moot courts (oefenrechtbanken) en
keuzevakken volgen. Het vierde leerjaar richt zich op het toepassen van kennis en vaardigheden.
Het jaar start met een praktijkgerichte stage. Daarnaast volgen studenten drie vakken die de
wettelijke regels plaatsen in een non-juridische context. Dit zijn de vakken Law & Economics, Law
& Ethics en Law & Practice. De studenten ronden de opleiding af met een scriptie.
Het derde leerjaar van de duale en deeltijdvariant staat in het teken van verdiepend onderwijs en
beroepsvoorbereiding. Gedurende het gehele leerjaar werken studenten vier dagen per week in
juridisch relevante werkomgeving, de leerarbeidsplaats. In elke periode werken studenten aan
hun competenties en produceren ze drie beroepsproducten. In dit werkend-leren traject
ontwikkelen studenten zo de acht competenties tot op het hoogste niveau. Aanvullend komen
studenten gedurende één dag per week naar de opleiding en volgen ze een verdiepend vak
zoals verdiepend arbeidsrecht, civielrecht of strafrecht en een keuzevak. Het vierde leerjaar kent
in de eerste en tweede periode een vergelijkbare opzet. In de derde en vierde periode volgen
studenten geen verdiepende vakken en keuzevakken en werken ze aan de afsluitende scriptie.
Keuzemogelijkheden
In de LAW variant hebben studenten in het derde en vierde leerjaar veel mogelijkheden om eigen
accenten te leggen. Studenten kunnen kiezen uit minoren zoals Cyber Security, Dispute
Resolution, Compliance en Legal Tech. Een aantal minoren heeft een multidisciplinair karakter en
is toegankelijk voor studenten van verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool. De
opleiding is bezig om nieuwe minoren te ontwikkelen. Het panel heeft inzicht gekregen in een
aanbod van minoren en is positief over hoe deze inspelen op actuele ontwikkelingen in de
juridische praktijk.
Studenten kunnen kiezen uit vijf verschillende moot courts (oefenrechtbanken): Moot Court EU,
New York MUN, Willem C. Vis Moot Court, Moot Court ICC en Telders Moot Court. Daarnaast is
er een ruim aanbod aan keuzevakken, verdeeld over de specialisaties Public International Law &
Human Rights, International Humanitarian Law & International Criminal Law, European Law en
Commercial Law.
In de duale en deeltijdvariant is de keuzeruimte anders ingevuld, studenten hebben diverse
mogelijkheden om eigen accenten te leggen in het programma. De belangrijkste
keuzemogelijkheid betreft de invulling van de leerarbeidsplaats. Daarnaast kunnen studenten zes
keuzevakken volgen. Bij de duale variant is het mogelijk om een deel van de LAP-ruimte in te
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wisselen voor een minor. Het panel heeft van studenten begrepen dat een minor moeilijk is te
combineren met het LAP-traject. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat studenten dit ervaren als
een beperking. De opleiding gaat het LAP-onderwijs met ingang van studiejaar 2019-2020
wijzigen. De LAP-tijdsbesteding gaat van 80 weken van vier dagen naar 80 weken van drie
dagen of 60 weken van vier dagen. Het panel ondersteunt dit voornemen omdat er meer
mogelijkheden ontstaan om minoren te volgen.
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Standaard 4

Leeromgeving

De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de mogelijkheid om
de beoogde leerresultaten te bereiken.

Conclusie
Het panel maakt bij de beoordeling van deze standaard een onderscheid tussen de LAW variant
enerzijds en de duale en deeltijd variant anderzijds. De voltijdse LAW variant voldoet op deze
standaard aan de basiskwaliteit. In de LAW variant is de leeromgeving van een goede kwaliteit
en passend bij de onderwijsvisie van de opleiding. Het panel vindt de keuze voor de Engelse taal
in de LAW variant passend gezien het internationale opleidingsprofiel en het grote aantal
internationale studenten in deze opleidingsvariant. Het panel is van mening dat de werkvormen
en de studieactiviteiten van de LAW variant de studenten voldoende aanzetten tot leren. De
leeromgeving bestaat uit kennis (BoK)-vakken en vaardigheden(S)-vakken met een standaard
structuur. De vakken in de eerste twee leerjaren waarin de juridische vaardigheden aan de orde
komen worden door studenten en alumni zeer gewaardeerd.
De duale en deeltijdvariant van de opleiding voldoen op deze standaard ten dele aan de
basiskwaliteit. Het panel ziet bij het LAP-onderwijs in het derde en vierde leerjaar tekortkomingen.
Er bestaan onduidelijkheden over de taakverdeling tussen de begeleider op de werkvloer en de
begeleider van de opleiding. Het panel merkt op dat werkvloerbegeleiders in geringe mate
betrokken zijn bij de opleiding en meent dat een meer gezamenlijke verantwoordelijkheid en een
sterkere relatie met de werkgevers nodig is. Het studierendement van de duale en deeltijdvariant
is beneden gemiddeld. Om de studeerbaarheid te verbeteren gaat de opleiding het LAPprogramma wijzigen. Studenten werken met ingang van 2019-2020 tenminste 24 uur per week op
een LAP plaats. De LAP-tijdsbelasting wijzigt van 80 weken van 4 dagen naar 80 weken van 3
dagen of 60 weken van 4 dagen (naar keuze). Het panel is het eens met deze wijziging en
verwacht dat de studeerbaarheid hierdoor zal verbeteren. Het panel meent dat de reflectie op het
werkend leren dient te verbeteren voor de competentieontwikkeling in het LAP-onderwijs. De
portfolio’s met beroepsproducten dienen een duidelijkere opbouw in complexiteit en niveau te
laten zien. Studenten geven aan dat ze onduidelijkheid ervaren over de gewenste niveaus en
complexiteit van de beroepsopdrachten. Aangezien de duale en deeltijdvariant het LAPprogramma gaan wijzigen en de opleiding per 2020 – 2021 wordt herzien, verwacht het panel dat
er binnen twee jaar aan de basiskwaliteit van deze standaard kan worden voldaan.
Onderbouwing
De vorm van de leeromgeving
In de eerste twee leerjaren is de vorm van de leeromgeving nagenoeg gelijk voor alle drie
opleidingsvarianten. Een studiejaar bestaat uit vier onderwijsblokken van 15 EC en elk
onderwijsblok bestaat uit één vaardigheidsvak, drie kennisvakken en een project. Alle vakken
hebben een omvang van 3 EC. Het project heeft bij de duale en deeltijdvariant een omvang van 3
EC en bij de LAW variant 6 EC met een looptijd van twee onderwijsblokken. De projecten zijn
ontleend aan de praktijk.
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In het derde en vierde leerjaar verschillen de leeromgevingen per variant. In het derde jaar van
de LAW variant gaan studenten zich specialiseren en is er veel ruimte om minoren te kiezen of
een uitwisselingsprogramma te volgen. In het vierde studiejaar starten studenten met een stage
van 30 EC, volgen ze drie verdiepende kennisvakken van elk 5 EC en ronden ze de opleiding af
met een scriptie van 15 EC.
Het derde en vierde leerjaar van de duale en deeltijdvariant bestaat uit Leer Arbeids Plaats (LAP)
onderwijs. Studenten volgen in deze leeromgeving gedurende één dag per week onderwijs en
werken de overige vier dagen in de praktijk. Elk onderwijsblok heeft een vaste structuur en
bestaat uit een verdiepend kennis vak van 4 EC, een keuzevak van 4 EC en de leerarbeidsplaats
activiteiten van 7 EC waarin studenten werken aan beroepsopdrachten. In de laatste twee
onderwijsblokken van de opleiding vervallen de vakken en werken studenten aan het afsluitende
afstudeeronderzoek van in totaal 16 EC.
Leeromgeving LAW variant
Het panel concludeert dat de leeromgeving van de LAW variant voldoende bijdraagt aan de
realisatie van de beoogde leerresultaten. De opzet activeert studenten voldoende om hun eigen
leerproces vorm te geven. In de eerste twee studiejaren hebben de vakken en het project een
duidelijke samenhang. De (juridische) vaardigheden vakken worden zeer gewaardeerd door de
studenten. Studenten ervaren een goede combinatie van hoorcolleges en werkcolleges bij de
kennisvakken, workshops bij de vaardighedenvakken en de werkcolleges bij de projecten. De
keuze voor de Engelse taal bij de LAW variant is volgens het panel terecht en passend gezien
het onderwijsprofiel en de doelstelling van deze variant. Bovendien is circa 60 procent van de
studenten uit het buitenland afkomstig.
De leeromgeving van het derde en vierde leerjaar voldoet; studenten krijgen in kleine groepen
begeleiding zoals bij het vak Research Lab of begeleiding op individuele basis zoals tijdens de
stage en de scriptie. Het derde leerjaar biedt volgens het panel meer dan voldoende
mogelijkheden aan studenten om zich te specialiseren in een bepaalde richting. Het aanbod van
keuzevakken is voldoende zoals Handelsrecht, Europees Recht of Internationaal Recht &
Mensenrechten. Studenten kunnen ook kiezen uit een breed scala aan minoren, deelnemen aan
internationale uitwisselingsprogramma’s en moot courts. In het afsluitende vierde studiejaar
kunnen studenten zich verder specialiseren tijdens de praktijkgerichte stage en de afsluitende
scriptie.
Leeromgeving duale en deeltijdvariant
De leeromgeving in het eerste en tweede leerjaar voldoet, net zoals bij de LAW variant. Het panel
ziet bij het derde en vierde leerjaar tekortkomingen in het LAP-onderwijs. Het panel is positief
over de praktijk- en beroepsgerichte aanpak bij het LAP-onderwijs en merkt op dat docenten zich
goed inzetten voor deze leeromgeving. Het panel meent dat de studeerbaarheid van het LAPonderwijs moet verbeteren. De gewenste reflectie op het werkend leren komt volgens de
studenten die het panel heeft gesproken bij de opzet van vier dagen werken in de praktijk en één
dag onderwijs onvoldoende tot zijn recht. De opleiding heeft dit onderkend en gaat het leren in de
praktijk terugbrengen naar drie dagen per week. Het aantal beroepsproducten vermindert hierbij
van drie naar twee producten per periode. Het panel verwacht dat deze wijziging een positief
effect zal hebben op de studeerbaarheid en het studierendement van de opleiding.
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Het panel constateert dat de samenwerking tussen opleiding en de leerarbeidsplaats dient te
verbeteren. Bij studenten bestaan onduidelijkheden over het gewenste niveau en complexiteit
van de beroepsproducten. Het panel constateert dat er bij de werkbegeleider onduidelijkheden
zijn over de taakverdeling in de begeleiding. Volgens het panel dient de communicatie tussen
opleiding en werkvloerbegeleider te verbeteren, zodat de afspraken en verwachtingen duidelijk
zijn bij de werkvloerbegeleider van de student. Dit betreft naast de begeleiding ook het niveau en
de complexiteit van de beroepsopdrachten. De opleiding gaat vanaf studiejaar 2020 – 2021 een
nieuw eerste en derde leerjaar aanbieden. Het panel verwacht naar aanleiding van de planning
en documentatie van de vernieuwing dat de opleiding de geconstateerde tekortkomingen bij de
duale en deeltijdvariant binnen twee jaar kan herstellen.
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Standaard 5

Instroom

Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende studenten.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. Het programma sluit, zowel qua
inhoud als opzet, aan bij de kwalificaties van inkomende studenten. De toelatingseisen, de
toelatingsprocedure en het vrijstellingenbeleid voldoen aan de gangbare normen. De opleiding
houdt bij het geven van voorlichting voldoende rekening met de verschillende achtergronden van
studenten. Hierdoor is de voorlichting aan belangstellende studenten informatief en realistisch.
Het panel constateert dat de drie varianten elk een heel eigen doelgroep aanspreken. De
opleiding kan het programma van de duale variant nog beter afstemmen op de vooropleiding van
de inkomende studenten door onderscheid te maken tussen voormalige mbo-studenten en
havisten. Volgens het panel liggen hier kansen om de uitval terug te dringen en het rendement te
verbeteren.
Onderbouwing
Toelatingseisen
Studenten zijn toelaatbaar als zij een mbo 4-, havo- of vwo-diploma hebben. Ook na afronding
van een vergelijkbare opleiding in het buitenland is instroom in het eerste jaar mogelijk.
Studenten met een diploma behaald aan een instelling buiten de Europese Unie moeten een
Engelse taaltoets afleggen. Studenten die niet aan de toelatingseisen voldoen en 21 jaar of ouder
zijn, kunnen een toelatingsexamen doen in het Engels of Nederlands. De procedure voor het
aanvragen en toekennen van vrijstellingen staat duidelijk beschreven in de Onderwijs- en
Examenregeling en werkt in de praktijk goed.
Aansluiting op de vooropleiding
In 2018 startten 327 studenten met de voltijdvariant, 257 studenten met de duale variant en 31
studenten met de deeltijdvariant. Met name de LAW variant heeft de afgelopen jaren een grote
groei doorgemaakt. De achtergrond van studenten verschilt per variant. Bij de LAW variant is
meer dan de helft van de studenten afkomstig uit het buitenland. De overige studenten hebben
voor het merendeel een havodiploma. In de duale variant hebben bijna alle studenten een mboof een havodiploma, de verdeling hiertussen is ongeveer gelijk. De duale variant trekt relatief veel
eerste-generatiestudenten van allochtone ouders. De opleiding is er trots op dat zij op deze
manier als emancipatiemotor fungeert. In de deeltijdvariant beschikken de meeste studenten over
een mbo-diploma. Deeltijdstudenten zijn meestal iets ouder en werken vaak al in een juridische
context.
De opleiding signaleert in de zelfevaluatie en de gesprekken met het panel dat de aansluiting van
deeltijdstudenten problemen oplevert. Een deel van de deeltijdstudenten heeft geen werkervaring
of ervaring met het hoger onderwijs. Zij missen soms de zelfstandigheid en discipline die nodig is
om in deeltijd te studeren. De opleiding besteedt in de voorlichting extra aandacht aan de
studiehouding die van deeltijdstudenten verwacht wordt. De opleiding signaleert daarnaast dat
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internationale studenten soms problemen ervaren bij het wennen aan een nieuwe leef- en
studieomgeving. De LAW variant organiseert een intensieve introductieweek om studenten
wegwijs te maken. Het panel is van mening dat de opleiding goed aandacht heeft voor de
specifieke behoeften van internationale studenten. De introductieprogramma’s van de duale en
deeltijdvariant zijn korter en gericht op het kennismaken van studenten met hun mentorgroep en
het geven van praktische informatie.
Het panel constateert dat de opleiding hoge uitvalspercentages kent. Van de studenten die in
2017 zijn begonnen viel in het eerste studiejaar 50 procent uit in de duale variant en 55 procent in
de deeltijdvariant. De duale variant heeft last van ‘positieve uitval’; ongeveer 10 procent van het
totaalaantal eerstejaarsstudenten stroomt na het behalen van de propedeuse door naar het
wetenschappelijk onderwijs. Bij de LAW variant lijken de meeste studenten een doelbewuste
keuze te maken voor de opleiding, waardoor er minder uitval is in het eerste studiejaar. Het
uitvalpercentage is voor de LAW variant in de afgelopen jaren gedaald tot 32 procent in 2017.
Het panel constateert dat de drie varianten duidelijk verschillende doelgroepen bedienen die elk
verschillende instroomprofielen kennen. De duale variant zou in de uitvoering van het onderwijs
meer rekening kunnen houden met de verschillende instroomgroepen. Door het programma en
de didactiek meer af te stemmen op de mbo- en havo-instroom kan het de opleiding gerichter
inspelen op specifieke behoeften van deze instroomgroepen. Dit biedt volgens het panel kansen
om te werken aan vermindering van de uitval en verbetering van het rendement.
Taal
Studenten van de LAW variant hebben een goede beheersing van de Engelse taal nodig om de
opleiding goed te kunnen doorlopen. De taalvaardigheid van de inkomende studenten heeft een
wisselend niveau. Studenten die moeite hebben met het Engels worden gestimuleerd om
aanvullende training te volgen. Bij de duale en deeltijdvariant hebben relatief veel studenten een
te beperkte taalvaardigheid in het Nederlands. De opleiding merkt dat het werkveld ook vraagt
om verbetering van de taalvaardigheden. Om dit te ondervangen heeft de opleiding een vak
Professionele taalvaardigheid geïntroduceerd in het programma. Het panel ondersteunt de
aanvullende acties die de opleiding op het gebied van taalbeheersing organiseert.
Voorlichting
HBO-Rechten neemt deel aan diverse studiekeuzeactiviteiten van De Haagse Hogeschool. Bij de
voorlichting wordt benadrukt dat de LAW variant niet geschikt is voor studenten die willen
doorstuderen om een master met ‘civiel effect’ te behalen. De LAW variant voldoet namelijk niet
aan de eisen voor toegang aan vervolgopleidingen van zowel de advocatuur, officier van justitie
als de rechterlijke macht. Studenten die deze vervolgopleidingen ambiëren worden naar de duale
en deeltijdvariant verwezen. Ook besteedt de opleiding aandacht aan de verschillende eisen per
rechtsgebied als studenten in het buitenland willen gaan werken als jurist. Deze eisen kunnen
afwijken van de Nederlandse situatie. De opleiding besteedt daarnaast veel aandacht aan online
informatievoorziening om internationale studenten te kunnen bereiken.
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Standaard 6

Personeel

Het docententeam is gekwalificeerd voor de inhoudelijke en onderwijskundige realisatie van het
programma en de omvang ervan is toereikend.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De opleiding heeft twee betrokken
en deskundige docententeams. De opleiding heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de
professionalisering van docenten. Het panel is onder de indruk van de kwaliteit van het
docententeam van de LAW variant en herkent bij dit team veel onderzoekspotentie die in de
komende jaren verder benut kan worden. De docenten van beide teams ervaren een hoge
werkdruk, die versterkt wordt door de geplande verhuizing en de geplande
onderwijsvernieuwingen. Het panel vindt het sterk dat het team van de duale en deeltijdvariant
een vaste middag heeft ingeroosterd voor alle docenten. Het panel ziet hier mogelijkheden om op
deze vaste middag zowel de onderwijsvernieuwing als de verdere professionalisering van
docenten te stimuleren. Naar de mening van het panel is de opleiding na de verhuizing en de
doorvoering van de onderwijsvernieuwingen gebaat bij een periode van rust en stabiliteit.
Onderbouwing
Professionalisering docententeams
De LAW variant en de duale en deeltijdvariant hebben elk een eigen docententeam met een
opleidingsmanager en twee teamleiders. Het professionaliseringsbeleid van De Haagse
Hogeschool en het facultaire professionaliseringsplan 2017-2021 fungeren als richtlijnen voor de
samenstelling en professionalisering van de docententeams. Een belangrijk uitgangspunt van het
instellingsbeleid is dat docenten beschikken over een academische kwalificatie (master of PhD).
Het panel constateert dat 91 procent van de docenten hieraan voldoet. Daarnaast streeft De
Haagse Hogeschool ernaar dat alle docenten in 2020 over een Basis Didactische Bekwaamheid
(BDB) en een Basiskwalificatie Examinering (BKE) beschikken. Het panel constateert dat 35
procent van de docenten inmiddels over een BDB beschikt. Bij het team van de LAW variant
heeft 40 procent van de docenten een BKE behaald. Voor een grote groep docenten is BDB- of
BKE-scholing in het komende studiejaar gepland. Het panel ziet dat de opleiding zichtbaar
vooruitgang heeft gemaakt in de scholing van docenten in BDB en BKE en constateert in de
gesprekken met docenten en examencommissie dat dit heeft geleid tot verbeteringen in de
toetskwaliteit.
Onderzoek is een belangrijk speerpunt van De Haagse Hogeschool en het faculteitsplan 20172021 sluit hierbij aan. Docenten worden gestimuleerd en gefaciliteerd om deel te nemen aan
onderzoek binnen de lectoraten. Een deel van de docenten is verbonden aan één van de
lectoraten. Uit de gesprekken met docenten blijkt daarnaast dat een deel van het docentencorps
naast het lesgeven een functie in het juridische werkveld uitoefent.
Uit de gesprekken met studenten en uit het studentenhoofdstuk van de zelfevaluatie blijkt dat
studenten over het algemeen tevreden zijn over de kennis en didactische kwaliteiten van
docenten. Als verbeterpunt geven studenten aan dat docenten niet altijd bereikbaar zijn voor
vragen buiten de lessen om.
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Docententeam LAW variant
Bij de LAW variant zijn 45 docenten werkzaam (42 fte). De staf/student-ratio is 1:27,7. Het
interculturele docententeam weerspiegelt het internationale karakter van de opleidingsvariant.
Docenten beheersen de instructietaal Engels naar mening van het panel voldoende. Dit wordt
door studenten in de gesprekken ook beaamd.
Ruim een kwart van de docenten is gepromoveerd, waardoor er veel onderzoek potentie binnen
het team is. Het panel ziet dat verschillende docenten al betrokken zijn bij onderzoeksactviteiten,
maar de onderzoekspotentie van het team zou nog meer benut kunnen worden. Docenten
worden door het management gestimuleerd en gefaciliteerd om deel te nemen aan
onderzoeksactiviteiten binnen lectoraten. De kwaliteit van het docententeam is een sterk punt van
deze opleidingsvariant. Het panel is niet alleen onder de indruk van de deskundigheid van het
docententeam, maar ook van de ambitie en het enthousiasme van de docenten met wie het panel
gesproken heeft.
Het panel constateert dat de werkdruk hoog is. Docenten nemen deel aan verschillende subteams en vervullen naast hun docentrol veel verschillende rollen: mentor, stage- of
scriptiebegeleider, minorcoördinator, commissielid etc. Een lange zoektocht naar een nieuwe
opleidingsmanager heeft de afgelopen jaren voor onrust in het team gezorgd. Daarnaast is de
opleidingsvariant veel in beweging geweest en zijn de studentaantallen sterk gestegen in de
afgelopen jaren. Ook in 2019-2020 staat een grote onderwijsvernieuwing op stapel: het
‘Cockpitplan’. Daarbij komt nog de verhuizing die in 2019-2020 gaat plaatsvinden. Docenten
beamen in gesprekken dat zij een hoge werkdruk ervaren.
Het panel constateert dat het team relatief klein is om de veelheid aan taken uit te voeren die
vanuit de dagelijkse bezigheden en vanuit de vele veranderingen op de docenten afkomen. In die
zin vraagt het panel zich af of de ambities in overeenstemming zijn met de capaciteit van de
opleiding. Volgens het panel zou het goed zijn om na invoering van het Cockpitplan en na
afronding van de verhuizing te streven naar stabiliteit en rust.
Docententeam duale en deeltijdvariant
Bij de duale en deeltijdvariant ligt de formatie rond 39.6 fte met een staf/student-ratio van 1:27,5.
Het merendeel van de docenten is universitair geschoold. De afgelopen jaren is veel
geïnvesteerd in scholing van docenten, zoals de BKE-scholing.
Het panel constateert dat de werkdruk in dit docententeam ook hoog is. Naast de geplande
verhuizing wil de opleiding een Masterplan doorvoeren in 2019-2020 wat voor grote
veranderingen in het onderwijs gaat zorgen. Uit de gesprekken heeft het panel begrepen dat de
afgelopen jaren veel wijzigingen zijn geweest in het management van deze varianten, waardoor
de uitvoering van verbeterplannen is uitgesteld. Docenten beamen in gesprekken dat zij de
werkdruk als erg hoog ervaren. Docenten zijn bezorgd dat de invoering van de geplande
onderwijsvernieuwingen de werkdruk nog verder zal doen toenemen. Het panel constateert ook
hier dat het team relatief klein is om de veelheid aan taken uit te voeren die vanuit de dagelijkse
bezigheden en de vele veranderingen op de docenten afkomen. In dit licht vindt het panel het
prijzenswaardig dat alle docenten het komende schooljaar ingeroosterd zullen worden op de
dinsdagmiddag, om aan de invoering van het Masterplan te werken. Deze vaste uitroostering
biedt volgens het panel ook een kans om aan gerichte, functionele scholing te werken. Daarmee
doelt het panel op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden die direct ingezet kunnen
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worden bij de invoering van het Masterplan en docenten ook goed toerusten op ontwikkelingen in
hun dagelijkse onderwijspraktijk.
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Standaard 7

Voorzieningen

De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het
programma.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De huisvesting en materiële
voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het programma. De nieuwe huisvesting en
voorzieningen sluiten volgens het panel goed aan bij het didactische concept van de opleiding.
De huidige externe examenlocatie is niet optimaal en leidt vooral bij internationale studenten tot
praktische problemen. Het panel constateert dat de opleiding zich hiervan bewust is, maar voor
een permanente oplossing afhankelijk is van de huisvestingplannen van het College van Bestuur.
Onderbouwing
Het gebouw waarin de opleiding HBO-Rechten is gehuisvest, wordt momenteel verbouwd.
Oplevering van de nieuwe huisvesting is gepland voor de start van studiejaar 2019-2020. Het
panel heeft vanuit de zelfevaluatie en de gevoerde gesprekken begrepen dat de verbouwing tot
een aantal concrete verbeteringen zal leiden. Er komen multifunctionele projectlandschappen om
de BoK-workshops te faciliteren. In deze projectlandschappen kan onderwijs worden
gecombineerd met casuswerk. Daarnaast komen er speciale ruimtes voor de mentorgroepen.
Ook komen er meer individuele werkplekken voor studenten en ruimtes waar studenten kunnen
overleggen. De docentenkamers worden in de nieuwe situatie bij elkaar geplaatst waarbij de
docenten de werkplekken delen. Om dit mogelijk te maken, worden docenten uitgerust met een
laptop en smartphone. Het panel vindt de nieuwe huisvesting passend bij de didactische
uitgangspunten van de opleiding. Ook zijn er in de nieuwe situatie voldoende voorzieningen om
studenten en docenten te faciliteren.
Uit het studentenhoofdstuk van de zelfevaluatie en de gesprekken met studenten blijkt dat de
externe examenlocatie ‘De Broodfabriek’ problemen oplevert voor internationale studenten. Zij
moeten extra reiskosten betalen om op deze externe locatie tentamens af te kunnen leggen. De
opleiding erkent deze klachten en is in gesprek met het College van Bestuur over een oplossing.
Inmiddels zijn daarvoor maatregelen genomen. De voormalige sportzaal wordt op termijn
verbouwd tot examenlocatie, waardoor ‘De Broodfabriek’ niet meer gebruikt zal hoeven worden
voor schriftelijke tentamens. Studenten zijn wel tevreden over de overige faciliteiten, zoals de
bibliotheek met specifieke databanken die zijn gekoppeld aan het juridische werkveld.
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Standaard 8

Begeleiding

De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen de studievoortgang
en sluiten aan bij de behoefte van studenten.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De studenten ontvangen
passende begeleiding van mentoren die studenten begeleiden bij hun ontwikkeling tijdens de
studie. Indien nodig kunnen studenten aanvullend terecht bij een studieloopbaanbegeleider,
studieadviseur of een studiepsycholoog. Ook biedt de opleiding passende voorzieningen voor
studenten met een functiebeperking. De mentoren spelen een belangrijke rol bij het informeren
van de internationale studenten van de LAW variant als er sprake is van Nederlandstalige
informatievoorziening. Het panel vindt het terecht dat de LAW variant extra aandacht schenkt aan
het adequaat informeren van de internationale studenten en aan de rol die de mentor hierbij
speelt. De studenten van de duale en deeltijd variant geven aan dat de informatievoorziening van
de opleiding voldoet maar dat er verbeteringen mogelijk zijn. Een herinrichting van de digitale
leeromgeving Blackboard is in gang gezet en zal volgens het panel de informatievoorziening
verbeteren. Tot slot vraagt het panel aandacht voor het tijdig publiceren van examenuitslagen. De
opleiding werkt aan verbeteringen. Het panel vindt het belangrijk dat de opleiding aandacht blijft
schenken aan tijdige publicatie van studieresultaten.
Onderbouwing
De inrichting van de studiebegeleiding
Voor de begeleiding van studenten heeft de opleiding mentoren aangesteld die in de eerste twee
leerjaren studenten in groepen van 15 tot 20 studenten begeleiden. De studiebegeleiding is in de
laatste twee leerjaren bij de LAW variant geïntegreerd in de vakken die de studenten volgen. Bij
de duale en deeltijdvariant vindt de begeleiding plaats door de LAP-begeleider. Indien de
gevraagde begeleiding verder gaat dan de studiebegeleiding kunnen studenten op eigen verzoek
of op verwijzing van de mentor terecht bij een studieloopbaanbegeleider, een studieadviseur,
studiepsycholoog of vertrouwenspersoon. Voor studenten met een functiebeperking is er een
aandachtsfunctionaris aangesteld die extra voorzieningen kan regelen op advies van de decaan.
Functiebeperking
De opleiding faciliteert studenten met een functiebeperking door individuele maatregelen te
treffen rondom tentamens, door aanvullende onderwijsfaciliteiten te verzorgen en door extra
begeleiding te geven. Uit de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat de tevredenheid van
studenten met een functiebeperking verbeterd is ten opzichte van voorgaande jaren. Een
uitdaging is nog om studenten met een functiebeperking al direct bij de start van de opleiding te
faciliteren met passende voorzieningen.
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Mentorschap bij de LAW variant
Het panel vindt dat de LAW studenten passende begeleiding ontvangen. In de eerste twee
studiejaren worden studenten ingedeeld in mentorgroepen van maximaal 15 studenten. De
mentor helpt studenten met de opdrachten van inhoudelijke vakken en projectvakken en richt zich
hierbij op de competentieontwikkeling van de studenten. In wekelijkse bijeenkomsten ontvangen
studenten de belangrijkste informatie over de studie. Bij de overgang van het eerste naar het
tweede jaar gaan studenten over naar een nieuwe groep en een nieuwe mentor. Studenten
verdiepen zich in het tweede jaar in de specialisatiemogelijkheden. Een onderdeel hiervan is het
Employer Network Event waar studenten in contact komen met werkevers en discussies over hun
interessegebieden kunnen volgen. Na het tweede jaar is de begeleiding geïntegreerd in de
vakken die worden gevolgd en is er geen sprake meer van aparte mentorgroepen. Het panel
onderschrijft deze opzet van afnemende begeleiden ook al merken sommige studenten op dat ze
het lastig vinden om zelfstandiger te studeren naarmate de opleiding vordert.
Mentorschap bij de duale en deeltijdvariant
De studenten van de duale en deeltijd variant ontvangen volgens het panel ook een passende
begeleiding. Studenten volgen in de eerste twee jaren een verplicht mentorprogramma dat is
gericht op het ontwikkelen van studievaardigheden, beroepsoriëntatie en voorbereiding op het
werkend-leren-traject. Aanvullend vindt in elk blok een individueel studievoortgangsgesprek
plaats met de mentor. In het tweede studiejaar bezoeken studenten organisaties, spreken oudere
jaars studenten en ontmoeten werkgevers op de werkgeversmiddag om zich te oriënteren op het
LAP-onderwijs van het derde en vierde jaar. Studenten hebben in het LAP-onderwijs een vaste
begeleider die met de werkgever de uit te voeren werkzaamheden bespreekt en afspraken maakt
over de op te leveren beroepsproducten. De LAP-begeleider beoordeelt de beroepsproducten en
bespreekt het functioneren van de student. De relatief grote groep langstudeerders ontvangen
aparte begeleiding. Deze studenten krijgen bijzondere aandacht, zo vinden er extra activiteiten
plaats rondom het opbouwen van het LAP-portfolio en het schrijven van een scriptie.
Informatievoorziening
Het panel stelt vast dat de informatievoorziening voldoet aan de basiskwaliteit. De opleiding
maakt gebruik van communicatiemiddelen die hogeschool-, faculteits- en opleidingsbreed zijn
ingericht. Een deel van deze informatie is alleen in het Nederlands beschikbaar. Voor de LAW
variant leidt dit tot een uitdagende situatie om de internationale studenten goed te voorzien van
informatie. De mentoren spelen hierbij een belangrijke rol. Het panel adviseert de opleiding om
mentoren goed in staat te stellen deze rol uit te voeren, zodat LAW studenten op consistente
wijze van informatie worden voorzien.
Bij de duale en deeltijd variant voldoet de informatievoorziening ook aan de basiskwaliteit maar
zijn verbeteringen gewenst. Uit evaluaties blijkt dat studenten beneden-gemiddeld tevreden zijn
over de informatievoorziening. Studenten krijgen via meerdere kanalen informatie over het
onderwijsprogramma en dit leidt tot onduidelijkheden. De opleiding werkt aan verbeteringen en
heeft een pilot uitgevoerd waarbij de digitale leeromgeving Blackboard beter is ingericht. De
resultaten van deze pilot zijn positief. In het komende studiejaar worden alle Blackboard
omgevingen opnieuw ingericht. Het panel verwacht dat deze herinrichting zal leiden tot betere
tevredenheid over de informatievoorziening.
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Het tijdig meedelen van examenuitslagen is volgens het panel een aandachtspunt. Studenten
geven aan dat dit dient te verbeteren. De termijn waarbinnen de uitslagen gepubliceerd moeten
zijn wordt regelmatig overschreden. De teamleiding geeft aan in de gesprekken dat men gericht
werkt aan verbeteringen. In de jaarlijkse beoordelingscyclus van docenten is het tijdig publiceren
van resultaten een vast gespreksonderwerp en het cijferregistratiesysteem ondersteunt docenten
door signalen om resultaten tijdig te publiceren. Het panel beveelt aan om hieraan in de komende
periode blijvend aandacht te schenken zodat studenten tijdig geïnformeerd zijn over de
studieresultaten.
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Standaard 9

Kwaliteitszorg

De opleiding kent een expliciete en breed gedragen kwaliteitszorg, bevordert de kwaliteitscultuur
en is gericht op ontwikkeling.

Conclusie
Het panel maakt bij deze standaard een onderscheid tussen de LAW variant enerzijds en de
duale en deeltijd variant anderzijds. De voltijdse LAW variant voldoet op deze standaard aan de
basiskwaliteit. De duale en deeltijdvariant van de opleiding voldoen ten dele op deze standaard
aan de basiskwaliteit. Het panel stelt vast dat de opleiding de hogeschool brede visie op kwaliteit
en de kwaliteitszorgcyclus volgt. De faculteit BRV en de opleiding zijn hierbij meer volgend en
reactief dan proactief. De opleiding heeft ten gevolge van gewijzigd hogeschoolbeleid in 2017
één opleidingscommissie moeten instellen terwijl er sprake is van twee leeromgevingen die sterk
van elkaar verschillen. Het panel is van mening dat daardoor de adviserende rol van de
opleidingscommissie ten aanzien van de kwaliteitszorg niet goed mogelijk is en dient te
verbeteren. Daarnaast stelt het panel vast dat de digitale module evaluaties een te lage respons
kennen en dat ze geen effectieve feedback leveren.
Het panel stelt vast dat bij de LAW variant een studentenpanel is ingesteld om adequaat
feedback te ontvangen over de kwaliteit van het onderwijs. Volgens het panel is bij de LAW
variant het toezicht op de kwaliteit herkenbaar en goed geborgd. Verbetervoorstellen worden in
de LAW variant voorgelegd aan opleiding- en curriculumcommissie en studenten worden
voldoende geïnformeerd over de verbeteringen.
Bij de duale en deeltijd variant is volgens het panel het toezicht op de kwaliteit en de borging van
de kwaliteit minder duidelijk. Het panel is van mening dat de commissies die betrokken zijn bij de
kwaliteitszorg beter dienen te acteren binnen de hun toegewezen taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Op verzoek van het panel hebben de duale en deeltijd variant
aanvullende documentatie ten aanzien van de kwaliteitszorg aangereikt. De documenten laten
zien dat de basis aanwezig is om de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in onderlinge samenhang
binnen twee jaar te verbeteren en in te voeren.
Onderbouwing
Visie en beleid kwaliteitszorg
Het panel stelt vast dat de opleiding de hogeschool-brede visie onderschrijft ten aanzien
kwaliteitsborging en kwaliteitscultuur. De opleiding hanteert kwaliteitszorg volgens de richtlijnen
die zijn beschreven in het handboek kwaliteitszorg van de faculteit BRV. Bij de kwaliteitsborging
betrekt de opleiding de studenten, de docenten, de examencommissie, opleidingscommissie en
curriculumcommissie. De opleiding streeft naar een hechte relatie tussen studenten en docenten
en vindt een open dialoog over kwaliteit onontbeerlijk. Een hechte samenwerking binnen de
docententeams is volgens de opleiding eveneens essentieel voor een goede kwaliteit van de
opleiding. De verschillende commissies hebben een belangrijke adviserende en borgende functie
in het verbeteren van de opleidingskwaliteit. De faculteit BRV geeft aan dat het kwaliteitsbeleid
van de faculteit versterkt kan worden. De kwaliteitszorg van de faculteit is in de hogeschool-brede
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cyclus meer volgend en reactief. Volgens de faculteit kan de kwaliteitszorg van opleiding zich
meer richten op het primaire onderwijsproces, de studievoortgang en het studiesucces.
Uitvoering kwaliteitszorg
De opleiding voert bij de studenten meerdere evaluaties uit. Na afloop van elk onderwijsblok
neemt de opleiding een digitale Questback enquête af en elk jaar neemt de opleiding deel aan de
nationale studenten enquête. Bij de LAW variant vindt er aanvullend elke twee jaar een mentoren projectevaluatie plaats. Hogeschool breed vinden er aanvullend periodiek evaluaties plaats
zoals de ’100 dagen Haagse Hogeschool’ voor net gestarte studenten en de Internationale
Studenten Enquête.
De digitale Questback-evaluaties die plaats vinden na een onderwijsblok zijn door de veelal lage
respons te weinig effectief. Het panel merkt op dat de LAW variant effectieve stappen
onderneemt om de goede feedback te krijgen van de studenten. De LAW variant heeft een
studentenpanel ingesteld waardoor de mening van studenten beter wordt gehoord en studenten
beter worden geïnformeerd over verbetermaatregelen. Bij de duale en deeltijdvariant zijn er geen
studentenpanels. De duale en deeltijdvariant geven aan dat verbeteringen nodig zijn en in het
onderwijsjaarplan van 2019 – 2020 geven ze aan dat klankbordgroepen voor ieder leerjaar
worden samengesteld. In de klankbordgroepen dienen de thema’s als inhoudelijke kwaliteit,
organisatie, docenten en samenhang tussen cursussen in samenhang aan bod te komen. In
september 2019 gaat de duale variant met een klankbordgroep in het eerste leerjaar starten. Het
panel vindt dit een belangrijk begin voor een betere uitvoering van de evaluaties.
De borging van de kwaliteitszorg
De opleidingscommissie dient volgens de opleiding een belangrijke bijdrage te leveren aan het
borgen van de kwaliteit en aan het sluiten van de PDCA-cyclus. Voor de opleiding is één
commissie ingesteld met een beperkt budget en een beperkt aantal docent- en studentleden. Uit
de verslagen en het gesprek met leden van de opleidingscommissie concludeert het panel dat de
opleidingscommissie niet goed in staat is om de taken voldoende uit te voeren. De leeromgeving
van de LAW variant en de duale en deeltijdvariant verschillen zodanig van elkaar dat de gekozen
inrichting te weinig recht doet aan de eigenheid van deze twee leeromgevingen. De
subcommissie van de LAW variant binnen de opleidingscommissie lukt het beter om met behulp
van de studentenpanels informatie te delen en input te verzamelen. Het panel maakt daarom in
haar oordeel onderscheid tussen de LAW variant en de duale en deeltijdvariant.
De LAW variant en de duale en deeltijdvariant hebben wel elk een eigen curriculumcommissie.
De commissies adviseren de leiding over verbeteringen en ontwikkelingen van de opleiding. Uit
de verslagen merkt het panel op dat de curriculumcommissie van de LAW variant zich meer richt
op de verbetermogelijkheden en best practices die uit de evaluaties naar voren komen dan de
duale en deeltijdvariant. Het panel is van mening dat de opleidingscommissie en
curriculumcommissie van de duale en deeltijdvariant meer moeten handelen en acteren volgens
de rol die de opleiding van hen verwacht. Het jaarplan 2019-2020 van de duale en deeltijd variant
bevat verbeteringen en aandachtspunten ten aanzien van de kwaliteitszorg. Het panel verwacht
dat de duale en deeltijdvariant binnen twee jaar aan de basiskwaliteit van kwaliteitszorg kan
voldoen. Het panel verwacht dat het mogelijk is om te verbeteren aan de hand van interne
streefdoelen waarbij de PDCA-cyclus is geformaliseerd.
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Standaard 10

Toetsing

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. Het panel is van mening dat de
opleiding een duidelijk en doordacht toetsbeleid heeft, dat past bij het onderwijsconcept. De
toetsen voldoen aan het hbo-niveau en sluiten aan bij de leerdoelen van modules en de
gehanteerde werkvormen. De opleiding gebruikt een passende mix van toetsvormen. Het geheel
van toetsen dekt de eindkwalificaties af. Het inzichtelijk maken van de beoordeling van toetsen
behoeft volgens het panel meer aandacht. Daaraan gekoppeld kan de feedback aan studenten
ook inhoudelijk verbeterd worden door feedback als leerinstrument in te zetten. De borging van
de toetsing en beoordeling voldoet aan de gangbare kwaliteitseisen en de examen- en
toetscommissie functioneren naar behoren. Wel is het panel van mening dat de
examencommissie haar borgende rol vrij nauw interpreteert en meer invloed zou kunnen
uitoefenen op de kalibratie van beoordelingen van eindwerken.
Onderbouwing
Uitgangspunten
Het toetsbeleid van de opleiding volgt de hogeschoolbrede toetskaders. Binnen dit kader worden
de elementen leerdoelen, toetsing en onderwijsdoelen op elkaar afgestemd. Het onderwijs binnen
HBO-rechten is competentiegericht, waardoor het toetsbeleid zich ook richt op het verbinden van
toetsing met de voorgeschreven competentie, het niveau van de competentie en de
toetsingsvorm. Doel van de toetsing is volgens de zelfevaluatie om te komen tot continue
verbetering van leerprocessen. Het panel is van mening dat het toetsbeleid duidelijk en goed
doordacht is en past bij de onderwijskundige uitgangspunten van de opleiding.
Uitvoering
De opleiding maakt gebruik van verschillende toetsvormen: schriftelijke tentamens, mondelinge
en schriftelijke opdrachten, projecttaken en portfolio’s. De toetsvorm wordt afgestemd op de te
toetsen leerdoelen, competenties en werkvormen binnen een module. Kennis (Body-ofKnowledge-leerlijn) wordt met individuele schriftelijke kennistoetsen afgetoetst.
Binnen de toetscyclus is aandacht voor validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Studenten
worden vooraf geïnformeerd over de toetsvormen en -criteria via de onderwijs- en
examenregeling en met gedetailleerde informatie in de modulebeschrijvingen. De
studenttevredenheid over toetsing is de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast stelt de
examencommissie dat de scholing van examinatoren (BKE) tot hogere toetskwaliteit geleid heeft.
Het panel heeft een representatieve selectie van toetsen ingezien met de bijbehorende
uitwerkingen van studenten en beoordelingen door examinatoren. De toetsen zijn volgens het
panel van een passend niveau en sluiten aan bij de leerdoelen, competenties en werkvormen
van modules. De beoordelingen zelf vond het panel passend, maar de toelichting op
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beoordelingen was, bijvoorbeeld bij de portfolio’s van de duale en deeltijdvariant, erg summier.
Studenten geven in de gesprekken aan dat de toelichting op het gemaakte werk over het
algemeen voldoende is, maar dat de mate en kwaliteit van feedback per docent verschilt. In de
eerste twee leerjaren is het geven van feedback goed geborgd binnen het mentoraat, maar in de
latere leerjaren ervaren studenten meer verschil tussen docenten. Het panel is van mening dat
gerichte feedback aan studenten van groot belang is voor het leereffect van toetsing. De
opleiding zou volgens het panel kunnen zoeken naar meer uniformiteit tussen docenten in het
geven van feedback en de feedback ook leer-effectiever kunnen maken. Dit past volgens het
panel ook bij het hierboven genoemde uitgangspunt van de opleiding om te streven naar
continue verbetering van leerprocessen via toetsing.
Borging van de toetskwaliteit
Alle toetsen van de opleiding moeten volgens het toetsbeleid voldoen aan de eisen van validiteit,
betrouwbaarheid en transparantie. Hiertoe maakt de opleiding onder andere gebruik van
toetsmatrijzen en statistische analyses van de verschillende toetsonderdelen. De opleiding past
het vier-ogenprincipe toe bij de beoordelingen van schriftelijke Body of Knowledge-toetsen en
vaardigheidstoetsen. Ook organiseert de opleiding kalibreersessies binnen vakgroepen voor
schriftelijke toetsen en worden mondelinge tentamens door twee examinatoren afgenomen. De
curriculumcommissie beoordeelt of toetsen de juiste competenties en het juiste niveau aftoetsen.
De examencommissie van de faculteit BRV is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit
van de toetsing en beoordeling van examens. De examencommissie heeft een toetscommissie
voor de LAW variant en een toetscommissie voor duale en deeltijdvariant ingesteld om de
toetskwaliteit te borgen. Deze toetscommissies screenen toetsen en toetssleutels en zien toe dat
het vier-ogenprincipe toegepast wordt. De examencommissie kan de toetscommissie ook vragen
om een toets na afname te screenen. Uit het gesprek van het panel met de examen- en
toetscommissie komt naar voren dat de toetscommissie haar werk goed uitvoert, maar het een
uitdaging vindt om dit te doen in de uren die hiervoor ter beschikking zijn gesteld door de
opleiding.
Uit het gesprek met de examencommissie maakt het panel op dat de examencommissie veel tijd
besteedt aan het afhandelen van standaardverzoeken van studenten (zoals verzoeken tot
vrijstellingen) en beroepszaken. De examencommissie neemt haar verantwoordelijkheid voor de
borging van het eindniveau van de opleiding, maar heeft volgens het panel een vrij smalle
interpretatie van deze taak. Het panel wil de examencommissie nadrukkelijk in overweging geven
om niet alleen te kijken naar borging van het minimale eindniveau van de eindwerken, maar zich
ook meer te betrekken bij de kalibratie van de beoordeling van de eindwerken.
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Standaard 11

Gerealiseerde leerresultaten

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten worden gerealiseerd.

Conclusie
De opleiding voldoet op deze standaard aan de basiskwaliteit. De opleiding heeft het vierde jaar
van het programma zorgvuldig afgestemd op het vaststellen van de eindkwalificaties op het derde
niveau. De opleiding sluit mooi aan op de wensen van het werkveld, studenten vinden na
afstuderen een passende baan en worden door werkgevers ook gewaardeerd.
De eindwerken van de LAW variant benaderen het niveau van een academische bachelor. De
eindwerken van de duale en deeltijdvariant zijn passend voor een hbo-bachelor rechten. De
opleiding is zelfkritisch en heeft de afgelopen periode veel acties ondernomen om de
afstudeerfase te verbeteren. Het panel vindt dit zeer positief en ondersteunt deze verbeteringen.
Een ontwikkelpunt voor de LAW variant is het vergroten van de praktijkgerichtheid van de
eindwerken zoals ook bij standaard 2 is aangegeven.
Onderbouwing
Afstudeertraject LAW variant
De beoordeling van de competenties op niveau 3 vindt tijdens het gehele vierde leerjaar plaats
middels de stage, de praktijkvakken (Law & Practice, Law & Ethics, Law & Economics) en de
scriptie. De stage van 30 EC geeft studenten de mogelijkheid om gedurende honderd dagen de
verworven competenties toe te passen in een werkomgeving. De stage wordt op drie manieren
getoetst: aan de hand van het voorstel, het portfolio en de eindpresentatie. De werkgever is bij de
beoordeling van de stage betrokken door schriftelijke feedback te geven over de student.
Daarnaast geeft de student ook een evaluatie door een gesprek met de stagebegeleider.
De praktijkvakken hebben de vorm van seminars, kennen twee beroepsopdrachten en een
schriftelijk tentamen. De studenten reflecteren op de opdrachten in relatie tot de competenties en
geven dit weer in een portfolio. Dit portfolio wordt besproken tijdens de scriptiepresentatie.
De scriptie is een paper over een juridisch onderwerp in de vorm van een academisch essay. De
student verdedigt het paper tijdens een mondelinge presentatie voor een panel van
examinatoren. De onderzoeksvraag moet door de student worden beantwoord op basis van
literatuuronderzoek. Het panel is van mening dat de scriptieopdracht een praktijkgerichter
karakter zou kunnen krijgen door als uitgangspunt een handelingsprobleem, opdracht of vraag
van een specifieke organisatie of groep organisaties te nemen. De student kan bijvoorbeeld
gevraagd worden om een vertaalslag te maken tussen het theoretische kader en de implicaties
daarvan voor een bedrijf of organisatie. Uit de gesprekken met de opleiding heeft het panel
opgemaakt dat de opleiding dit ontwikkelpunt herkent en zoekt naar een passende manier om de
scriptie praktijkgericht te maken. Een eerste stap die de opleiding genomen heeft, is het
integreren van praktijkgericht onderzoek in het Research Lab in het derde leerjaar. Het panel
ondersteunt deze verandering en moedigt de opleiding aan om deze richting door te zetten.
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Afstudeertraject duale en deeltijdvariant
De beoordeling van de competenties op niveau 3 gebeurt tijdens het LAP-onderwijs en door het
afstudeeronderzoek. Toetsing van het LAP-onderwijs gebeurt door beoordeling van een portfolio
van beroepsproducten. Studenten leveren aan het einde van elk blok drie beroepsproducten met
een toelichting in bij de LAP-begeleider. Zij ontvangen vervolgens feedback op hun werk. De
LAP-begeleider houdt toezicht op de competentieontwikkeling van de student en kan hier op
sturen in overleg met de werkgever. De werkgever wordt aan het eind van de LAP betrokken bij
de beoordeling van de competentieontwikkeling en het functioneren van de student middels een
eindgesprek met de LAP-begeleider. Een enquête gehouden onder begeleiders van de LAP laat
zien dat begeleiders tevreden zijn over het ingangsniveau van studenten bij de start van de LAP.
Daarnaast beoordelen zij de kwaliteit van de door de student gerealiseerde beroepsproducten
tijdens de LAP-periode vrijwel zonder uitzondering als voldoende tot goed.
De verzameling van beroepsproducten leidt tot een eindportfolio dat door twee examinatoren
wordt beoordeeld. Het afstudeeronderzoek heeft de vorm van een scriptie en een
verdedigingsgesprek.
Selectie van eindwerken
Het panel heeft in totaal vijftien afstudeerwerken beoordeeld van de twee laatste studiejaren. De
voltijd en duale variant zijn ongeveer even groot en de deeltijdvariant is in verhouding erg klein.
Omdat het panel wel minimaal een voldoende, goed en zeer goed eindwerk van elke variant
wilde bekijken en het afstudeertraject van de duale en deeltijdvariant identiek is, is de volgende
verdeling gekozen: acht eindwerken van LAW, vier eindwerken van de duale variant en drie
eindwerken van de deeltijdvariant. De geselecteerde eindwerken zijn voor elke variant
evenwichtig verdeeld over voldoende, goede en zeer goede eindwerken. Het panel heeft tien
werken uit het laatste studiejaar bekeken en vijf werken uit het jaar daarvoor.
Kwaliteit afstudeerwerken LAW variant
Het panel is onder de indruk van de kwaliteit van de beoordeelde afstudeerwerken. De scripties
die het panel gelezen heeft, benaderen het niveau van een academische bachelor. Het panel
constateert verder dat de opleiding heel bewust de eindkwalificaties aftoetst op het derde niveau
en dit op een zorgvuldige manier doet.
Kwaliteit afstudeerwerken duale en deeltijdvariant
Het panel vindt de kwaliteit van de afstudeerwerken van de duale en deeltijdvariant passend voor
de bachelor HBO-Rechten. Het panel constateert verder dat de opleiding heel bewust de
eindkwalificaties aftoetst op het derde niveau en dit op een zorgvuldige manier doet.
De duale en deeltijdvariant houdt jaarlijks een kalibratiesessie van de eindwerken met twee
andere hogescholen. Hieruit blijkt dat de scripties minder praktijkgericht zijn en een minder hoog
inhoudelijk niveau hebben dan de eindwerken van deze hogescholen. Ook het taalkundige
niveau van de scripties ligt lager dan bij de twee andere hogescholen. Daarnaast heeft de duale
en deeltijdvariant in 2018 twee kalibreersessies met leden van de werkveldadviescommissie
gehouden. Hieruit zijn het juridisch taalgebruik en structuur van de scriptie als aandachtspunten
naar voren gekomen. Het panel herkent bovengenoemde aandachtspunten, maar ziet ook dat de
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opleiding diverse verbetermaatregelen heeft ingezet. Voorbeelden van deze maatregelen zijn
meer aandacht voor taal in het curriculum en invoering van het vak Onderzoeksvaardigheden
vanaf 2019-2020 en invoering van correctiebijeenkomsten waar taaldocenten studenten helpen
met de taalcorrectie van hun scriptie. Het panel onderschrijft de genomen maatregelen. Het
vergroten van de praktijkgerichtheid van de eindwerken biedt daarnaast volgens het panel een
goede kans om het praktijkgerichte karakter van de duale en deeltijdvariant nog beter tot
uitdrukking te laten komen.
Functioneren afgestudeerden
Na het afstuderen vinden vrijwel alle studenten een baan, waarvan 65% op hbo-bachelorniveau,
zo blijkt uit de HBO-monitor. Uit gesprekken van het panel met werkveldvertegenwoordigers blijkt
dat de opleiding goed aansluit op hun wensen.
De duale en deeltijdvariant werkt aan het vormgeven van alumnibeleid en zet hierbij in op
persoonlijke benadering van alumni. In januari 2019 heeft de opleiding met een groep alumni
gesproken over hun ervaringen met de opleiding. Alumni die na hun opleiding HBO-Rechten
doorstromen naar een academische master geven aan dat het niveau van de bachelor hoog is.
Bepaalde vakken uit de opleiding zijn volgens deze alumni van academisch niveau. Een
verbeterkans ligt volgens deze alumni in meer aanbod van praktijkopdrachten in de eerste twee
jaar van de opleiding.
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Eindoordeel over de opleiding
Oordelen op de standaarden
Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden:
Standaard
Voltijd
1 Beoogde leerresultaten
2 Oriëntatie
3 Inhoud
4 Leeromgeving
5 Instroom
6 Personeel
7 Voorzieningen
8 Begeleiding
9 Kwaliteitszorg
10 Toetsing
11 Gerealiseerde leerresultaten

Oordeel opleidingsvariant
Duaal
Deeltijd

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet ten dele

Voldoet ten dele

Voldoet ten dele

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet ten dele

Voldoet ten dele

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet ten dele

Voldoet ten dele

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

De opleiding HBO-Rechten van De Haagse Hogeschool HHS is een unieke opleiding om zijn
internationale oriëntatie van de voltijdse variant en om zijn praktijkgerichtheid van het LAP
onderwijs in de duale en deeltijdvariant. De opleiding bedient met deze drie varianten duidelijk
verschillende doelgroepen en leidt hen op voor een specifiek deel van de juridische arbeidsmarkt.
De voltijdse LAW variant is internationaal en Europees gericht, studenten kiezen deze variant
voor de internationale beroepsgerichte focus waarbij er tijdens de studie optimaal wordt
samengewerkt met de internationale juridische instituten die Den Haag rijk is. De duale variant
van de opleiding is uniek in Nederland; studenten combineren in de leerarbeidsplaats werken met
leren en ontwikkelen zich grotendeels in de praktijk. Beide varianten met elk ongeveer 1100
studenten zijn aanzienlijk groter dan de derde variant, de deeltijdvariant met circa 120 studenten.
De LAW variant kent een stevige theoretische basis en schenkt substantieel aandacht aan skills
voor juridische taken. Het onderwijs is goed vormgegeven, beschikt over een internationaal
samengestelde studentenpopulatie met 60 procent internationale studenten en een ambitieus
internationaal docententeam. Het programma sluit af met een academisch georiënteerde scriptie
over een juridisch onderwerp. De juridische praktijkgerichtheid dient in deze scriptie meer tot
uiting te komen.
De duale en deeltijdvariant passen in het derde en vierde leerjaar het Leerarbeidsplaats
onderwijs toe. In deze leeromgeving maken studenten de ontwikkeling door van student naar
werknemer. Het is een toepasselijke onderwijsvorm, waarbij in de uitvoering verbeteringen nodig
zijn. Deze verbeteringen betreffen vooral de communicatie, begeleiding en studeerbaarheid van
het LAP-onderwijs. De opleiding is al met een aantal verbeteringen gestart en gaat er een aantal
doorvoeren in de curriculumvernieuwing die vanaf 2020 – 2021 wordt ingevoerd. Het
visitatiepanel heeft naar aanleiding van de zelfevaluatie rapportage, de documentatie en het
locatiebezoek een aantal tekortkomingen geconstateerd. Dit leidt ertoe dat het visitatiepanel de
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kwaliteit van de bestaande hbo-bacheloropleiding HBO-Rechten van De Haagse Hogeschool
beoordeelt als positief onder voorwaarden.
Het panel constateert ten aanzien van de basiskwaliteit de volgende tekortkomingen
Standaard 2:





Het LAP-onderwijs wordt onvoldoende benut bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte
juridische onderzoeksvaardigheden.
De duale en de deeltijd variant van de opleiding benaderen in het LAP-onderwijs de
onderzoeksvaardigheden onvoldoende als een doorlopende leerlijn vanaf het eerste leerjaar
waarin het prestatieniveau en de complexiteit van de context toenemen.
Bij de voltijdse LAW variant sluit de praktijkgerichtheid van het afstudeeronderzoek
onvoldoende aan op de landelijke afspraken ten aanzien van praktijkgericht juridisch
onderzoek.

Standaard 4:






Het LAP-onderwijs dient effectiever te worden door duidelijker te zijn over rol, opdracht en
verwachtingen van werkgever en studenten.
De taakverdeling tussen de werkvloerbegeleider en de LAP-begeleider is onduidelijk.
De betrokkenheid van de werkvloerbegeleider bij het LAP-onderwijs is gering.
De studeerbaarheid van het LAP-onderwijs dient te verbeteren.
De opbouw in complexiteit en niveau is te onduidelijk in de portfolio’s met beroepsproducten
van het LAP-onderwijs.

Standaard 9:


De duale en deeltijdvariant dienen de kwaliteitszorg te verbeteren en de kwaliteitscultuur te
bevorderen door voor alle betrokken partijen een heldere omschrijving van de hun
toegewezen taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te leggen en die vervolgens
adequaat uit te voeren. volgens de aangereikte kwaliteitszorgdocumentatie.

.
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Sterke punten en aanbevelingen
Het panel heeft in aanvulling op de tekortkomingen de volgende sterke punten en aanbevelingen
geformuleerd:
Standaard 1
Sterke punten:
 Het opleidingsprofiel is helder en heeft een duidelijke focus op internationalisering in de
voltijdse variant en een duidelijke focus op praktijkgericht onderwijs in de duale en
deeltijdvariant.
 De opleiding vertaalt haar situering in Den Haag, een stad met ministeries, ambassades
en (inter)nationale rechtscolleges, goed naar het opleidingsprofiel.
Standaard 5
Aanbeveling:
 Bij de uitvoering van het onderwijs kan de duale meer rekening houden met de mbo- en
havo-vooropleiding.
Standaard 6
Sterke punten:
 De kwaliteit van het docententeam; deskundig, ambitieus en enthousiast.
 Het inroosteren van een vaste middag voor de onderwijsontwikkeling en professionele
ontwikkeling van docenten bij de duale en deeltijdvariant.
Standaard 8
Aanbeveling:
 Informeer studenten tijdig over de studieresultaten en kom de afgesproken
nakijktermijnen na.
Standaard 9
Aanbeveling:
 Faciliteer de opleidingscommissie beter gezien de verschillende instroomgroepen,
onderwijsprofielen en leeromgevingen.
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Bijlagen
Bijlage 1

Bezoekprogramma

27 juni 2019
Tijd
08.30 – 08.45 uur
08.45 – 09.00 uur

Thema
Ontvangst
Presentatie opleiding

09.00 – 09.30 uur

Sessie 1:
Opleidingsmanagement/directie

09.30 – 11.00 uur
11.00 – 11.15 uur
11.15 – 12.30 uur
12.30 – 13.15 uur
13.15 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
15.00 – 15.45 uur
15.45 – 16.00 uur
16.00 – 16.45 uur

Sessie 2: Bestudering materiaal en
rondleiding minoren
Pauze en overleg
Studentpanel LAW
Studentpanel DU/DT
Lunch en overleg
Docenten LAW
Docenten DU/DT
Pauze en overleg
Commissies HBO-R

16.45 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

Examencommissie HBO-R
Gesprek management

Deelnemers
Faculteitsdirecteur, opleidingsmanager LAW,
opleidingsmanager DU/DT, lead lector
onderzoeksplatform, teamleiders DU/DT, teamleiders
LAW
Faculteitsdirecteur, opleidingsmanager LAW,
opleidingsmanager DU/DT, lead lector
onderzoeksplatform, teamleiders DU/DT, teamleiders
LAW
Minorcoördinatoren

Studenten jaar 1, 2, 3 en 4
Studenten jaar 1, 2, 3 en 4
Docenten LAW
Docenten DU/DT
Curriculumcommissie LAW, curriculumcommissie
DU/DT, opleidingscommissie LAW,
opleidingscommissie DU/DT
Examencommissie HBO-R
Faculteitsdirecteur, opleidingsmanager LAW,
opleidingsmanager DU/DT, teamleiders DU/DT,
teamleiders LAW

28 juni 2019
Tijd
08.30 – 09.15 uur

Thema
Internship and thesis LAW

09.15 – 10.00 uur

Leerarbeidsplaats & Afstuderen
DU/DT
Evaluatie panel
Terugkoppeling aan opleiding
Ontwikkelgesprek

10.00 – 11.00 uur
11.00 – 11.15 uur
11.15 – 12.15 uur
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Deelnemers
Docenten, stagecoördinator, scriptiecoördinator,
alumnus, werkgever
Docenten, stagecoördinator, scriptiecoördinator,
alumnus, werkgevers
Alle betrokkenen
Faculteitsdirecteur, opleidingsmanager LAW,
opleidingsmanager DU/DT, teamleiders DU/DT,
teamleiders LAW

© NQA – UOB 048A2019.01 B HBO - Rechten

Bijlage 2

Bestudeerde documenten

Zelfevaluatie HBO-Rechten
Aanvullende documentatie visitatie rechten – LAW

Standaard 1:
1. Instellingsplan ‘Wereldburgers in een lerende samenleving. De Haagse Hogeschool op weg
naar 2020’
2. Onderwijsvisie en –kader voor ons voltijd bachelor onderwijs mei 2017
3. Opleidingskader HBO-Rechten/LAW
4. Overzicht van contacten met het werkveld DU/DT
5. Verslagen van de beroepenveldcommissie HBO-rechten en Law
6. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012
7. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2025
8. Masterplan herziening curriculum DU/DT
9. Notitie taalbeleid - CuCo Hbo-Rechten juli 2017
Standaard 2:
1. Onderwijsvisie en –kader van De Haagse Hogeschool
2. Literatuurlijsten
3. Handleiding Werkend Leren DU/DT
4. B
and Development Goals of the Law Programme
6. Onderzoek faculteit BRV
7. Projectplan Praktijkgericht Juridisch Onderzoek
Standaard 3:
1. Programma overzicht DU/DT
2. Programma overzicht Law
3. Inhoudsbeschrijving van de programmaonderdelen op hoofdlijnen
4. Onderwijs- en Examenregeling HBO-rechten DU/DT
5. Competentie matrix DU/DT
6. Internationaliserings(beleids)plan
7. Internationalisation policy
8. Exchange survey Report
9. Year 3 Advice Cuco
Standaard 4:
1. Onderwijsvisie en –kader van De Haagse Hogeschool
2. Tutor Manual Law
3. Nationale studentenenquête 2017 en 2018
Standaard 5:
1. Beleidsdocument “Haagse Bachelor op Maat”
2. Instroommonitor
Standaard 6:
1. Beleidsdocument “Onderzoek versterkt. Strategisch onderzoeksbeleid voor 2017 en verder.”
2. Overzicht van ingezet personeel met naam, functie, omvang aanstelling, graad, deskundigheid
(incl. didactische bekwaamheid)
3. Professionaliseringsplan faculteit BRV
4. Staff Exchange Policy Law
Standaard 7:
1. Huisvestingsplan van De Haagse Hogeschool
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Standaard 8:
1. Tutor Manual Law
2. Modulebeschrijvingen van Mentoring DU/DT
3. Introweek Guide
4. Beleidsdocument “Haagse Bachelor op Maat”
5. Verslag bijeenkomst SOM studenten
6. Evaluatie beleid studenten met functiebeperking DU/DT
7. Study Coach reports LAW
8. Aanpak langstudeerders DU/DT
Standaard 9:
1. Handboek Kwaliteitszorg BRV inclusief Kwaliteitskalender
2. Resultaten Nationale studentenenquête 2017 en 2018
3. Resultaten Medewerkersonderzoek Kompas HBO-rechten en Law
4. Resultaten Keuzegids HBO-rechten en Law
5. Resultaten Hbo-monitor
6. Resultaten QuestBack
7. Resultaten 100 dagen Haagse Hogeschool 2018-2019
8. Verslagen van commissies
9. Advies juli 2016 van de CuCo DU/DT inzake Evaluatie van jaar 1/jaar 2 DU/DT
10. Advies van februari 2017 CuCo DU/DT inzake Herziening studiejaren 3 en 4
11. Advies van 12 april 2017 van de CuCo DU/DT inzake schrijfopdrachten bij de bokvakken van
jaar 1
12. Advies van 14 mei 2018 van de CuCo DU/DT inzake de tijdsduur toetsten DU/DT
13. Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
14. Evaluation Cycle Curriculum Committee Law & Reports
Standaard 10:
1. Jaarverslag examencommissie, notulen TC
2. Lecturers Quick Reference Guide
3. Toetshandboek
4. Toetsregeling
Standaard 11:
1. Kort verslag scriptiereview bijeenkomst van dinsdag 20 september 2016
2. Verslag van de review bijeenkomsten met de hogescholen op 25 september 2018
3. Verslag van de bijeenkomst met de werkveldadviescommissie, review scripties, op 18 juni
2018 en 10 december 2018
4. Verslag kalibreersessie HBO-Rechten DU/DT
5. Modulebeschrijving Afstudeeronderzoek 2018-2019
6. Thesis Course Description
7. LAW Internship Course Description 2017-2018
8. Report on Review with workfield Law
9. Report on internal calibration thesis Law
10. Handleiding Werkend Leren
11. Alumnibeleid
12. Alumni Relations Policy 2018
13. Jaarverslag 2016-2017 Alumni HBO-Rechten
14. Verslag van de bijeenkomst Alumni op 17 januari 2019
15. Enquête leerarbeidsplaats DU/DT d.d. 14 december 2016 en d.d. 21 maart 2019
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Aanvullende literatuur:
Year plan Exam Board 2019 – 2020
Kwaliteitszorg binnen faculteit BRV, PDCA en onderwijsevaluaties
Jaarverslag Examencommissie BRV 2017-2018
Jaaroverzicht examencommissie HBO-Rechten 2018-2019
100 dagen monitor HBO-Rechten
HBO-Rechten jaarplan 2019-2020
Yearplan curriculum committee 2019 – 2020
Yearplan assessment committee 2019 -2020
Year review curriculum committee 2018 – 2019
Year review Assessment committee 2019 -2020
Year planner proco 2019 – 2020 new. Pdf
Year Plan Law 2019 – 2020
Summary meeting 27-6-2017 Cuco-MT
Quality assurance plan law 2019 final
PCDA evaluation 2018.02
PDCS Evaluation 2018.01
LAW Proco, Covenant 2017-18
LAW Accreditation 2018 Proco reflection
BDB BKE LAW
Annual report 2018 – 2019
Annual report DPAC Proco LAW 2017 – 2018
Vragenlijst Questback NL – En
Toetscie voorbeeld Toetsmatrijs, strafrecht
Toetscie voorbeeld screening strafrecht 1 eerste kans
Onderwijsevaluaties jaarplanner 2019 – 2020
Klankbordgroep Du 10 september 2019
Jaarverslag toetscie DuDt 2017-2018
Jaarplan toetscommissie 2019 – 2020
Jaarplan opleidingscommissie DuDt 2019-2020
Jaarplan curriculumcie DuDt 2019-2020
Jaaroverzicht toetscommissie dudt 2018-2019
Jaaroverzicht opleidingscommissie dudt 2018-2019
Jaaroverzicht curriculumcie dudt 2018-2019
Hbo-rechten evaluatiecyclus jaar 1 semester 1
Evaluatieformulier onderwijseenheid

© NQA – UOB 048A2019.01 B HBO - Rechten

47/47

Verbeterplan HBO Rechten:
LAW & Duaal/Deeltijd
CROHO 39205

Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid
April 2020

Verbeterplan HBO Rechten:
LAW & Duaal/Deeltijd
CROHO 39205

Auteur
Liduine Bremer
Jacco Geschiere
Petra Lindhout

Afdeling
Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid

Datum
30 maart 2020

Versie
2.0

De Haagse Hogeschool, 2020

Voorwoord
De visitatie van de opleiding HBO-Rechten vond plaats op 27 en 28 juni 2019. Uit de terugkoppeling van
de visitatie en het adviesrapport bleek dat het panel de opleiding op een drietal standaarden ‘ten dele
voldoet’ geeft. Met andere woorden: in relatie tot die standaarden heeft het panel vastgesteld dat de
opleiding een verbetering moet bewerkstelligen.
Dit verbeterplan laat zien op welke manier we die conclusie van het panel oppakken. Natuurlijk beginnen
we daar niet pas na vaststelling van dit plan mee. In opleidingsjaar 2019-2020 hebben we al een aantal
verbeteringen doorgevoerd die directe relevantie hebben voor / impact hebben op tekortkomingen die het
panel heeft geconstateerd en waar wij ons ook al bewust van waren.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat het ‘meetmoment’ waarop de oordelen van het panel gebaseerd zijn, de
visitatie van juni 2019 was. Dit herstelplan neemt dat moment als vertrekpunt. Het panel refereert in het
rapport meermalen aan maatregelen waartoe ten tijde van de visitatie al wel besloten was, maar die pas bij
de aanvang van het opleidingsjaar 2019-2020 zijn ingevoerd. Die maatregelen zijn ook opgenomen in dit
herstelplan omdat ze naar onze stellige overtuiging bijdragen aan het verbeteren van de opleiding en het
wegwerken van de door het panel geconstateerde tekortkomingen.
Met andere woorden: dit verbeterplan geeft het totaaloverzicht van de stappen die we inmiddels hebben
gezet en die we in de komende periode gaan zetten in relatie tot de tekortkomingen bij standaard 2, 4 en 9.
Het plan is opgebouwd aan de hand van deze drie standaarden waar de opleiding het oordeel ‘voldoet ten
dele’ heeft gekregen. Bij standaard 2 komt eerst de voltijdvariant LAW aan bod, daarna komen de duale en
deeltijd varianten van HBO-rechten aan bod. Bij standaard 4 en 9 gaat het alleen om tekortkomingen bij
duaal en deeltijd.
In het overzicht van de acties bij elke standaard maken we zichtbaar welke maatregelen al zijn ingevoerd,
welke maatregelen nog op stapel staan en welke planning / welk tijdpad daaraan gekoppeld is.
Het panel geeft in het beoordelingsrapport meermalen aan er op basis van documenten en plannen van
overtuigd te zijn dat de opleiding de geconstateerde tekortkomingen binnen twee jaar kan wegnemen. Wij
zijn daar ook van overtuigd. Wij hopen dat dit verbeterplan een helder zicht biedt op de maatregelen die we
nemen en de bijdrage die daarmee geleverd wordt aan het uiteindelijke doel: een opleiding die voor alle
varianten en alle standaarden overtuigend aantoont aan de eisen voor basiskwaliteit te voldoen.
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Inleiding
De opleiding HBO-Rechten van de Haagse Hogeschool kent drie varianten: duaal Nederlandstalig (4
jaar: du); deeltijd Nederlandstalig (4 jaar: dt), voltijd Engelstalig (4 jaar: LAW). Op 27 en 28 juni 2019 is de
opleiding HBO-Rechten van De Haagse Hogeschool bezocht door een visitatiepanel van NQA.
Het panel was van oordeel dat er bij drie standaarden sprake was van tekortkomingen waardoor
varianten niet aan de betreffende standaarden voldeden. Bij standaard 2 (Oriëntatie) was het panel van
oordeel dat geen van de varianten geheel aan de standaard voldeed; bij standaard 4 (Leeromgeving) en
standaard 9 (Kwaliteitszorg) voldeden de duale en deeltijd variant niet aan de standaard.
Het panel heeft de opleiding gedurende het visitatieproces de gelegenheid gegeven om aanvullende
informatie aan te leveren. Dat heeft de opleiding in augustus 2019 gedaan. In november / december
2019 heeft NQA het concept-rapport en vervolgens het definitieve rapport aan de opleiding beschikbaar
gesteld.
Het panel heeft zich bij de beoordeling van de opleiding terecht gericht op de situatie zoals die bestond
tijdens de visitatie in juni. In het rapport wijst het panel op verschillende maatregelen waartoe de
opleiding al ten tijde van de visitatie had besloten, en/of op maatregelen of documenten die met het
aanvullend materiaal aan het panel zijn voorgelegd. Het panel ontleent mede aan die maatregelen en
plannen het vertrouwen dat de opleiding in staat is binnen twee jaar aan alle standaarden te voldoen.
Die maatregelen en plannen worden in dit herstelplan ook meegenomen; zij waren ten tijde van de
visitatie immers nog niet ingevoerd en vormen dus deel van het traject dat de opleiding af wil leggen
tussen het moment van initiële beoordeling (juni 2019) en de uiteindelijk opnieuw te beoordelen situatie,
waarin de opleiding aan alle standaarden verwacht te voldoen. De opleiding heeft die voorgenomen
verbeteringen ook doorgezet, waardoor dit herstelplan (driekwart jaar na de visitatie) bij verschillende
maatregelen kan aangeven dat zij inmiddels zijn gerealiseerd.
Het herstelplan / verbeterplan wordt gelijktijdig en in nauwe samenhang met een curriculumvernieuwing
uitgevoerd. Alle varianten van de opleiding voeren met ingang van 2020-2021 een vernieuwd
opleidingscurriculum in. De curriculumvernieuwing is al geruime tijd in voorbereiding. Eén van de
doelstellingen is het aanpassen van het curriculum aan het nieuwe landelijke opleidingsprofiel. Daarnaast
voert de opleiding met het nieuwe curriculum over de volle breedte de onderwijsvisie van De Haagse
Hogeschool in, vastgelegd in het onderwijskader. De visie is erop gericht studenten uitdagend,
aantrekkelijk en studeerbaar onderwijs te bieden. Met de curriculumvernieuwing wil de opleiding het
studiesucces verhogen, de uitval verminderen, de kwaliteit versterken en de studenttevredenheid
verhogen. Binnen LAW is de curriculumverandering daarnaast in belangrijke mate gericht op het vergroten
van het ‘applied science’ karakter van de opleiding, dus de vergroting van de praktijkgerichtheid. De
verbetermaatregelen die in dit plan naar voren komen hangen nauw samen met het ontwikkel- en
implementatieproces van het nieuwe curriculum. De plannen voor de curriculumvernieuwing zijn zowel voor
de LAW-variant als voor de duale en deeltijd varianten op meerdere momenten met de
opleidingscommissie besproken.
Met dit verbeterplan willen we externe en interne partijen een duidelijk overzicht geven van alle
maatregelen die in gezamenlijkheid ervoor zorgen dat de opleiding binnen twee jaar overtuigend en op alle
standaarden voldoet aan de basiskwaliteit.
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COVID 19
Tijdens de afrondende fase van het opstellen van het verbeterplan kwamen de
ontwikkelingen rond het Corona-virus in een stroomversnelling. Het (fysieke) onderwijs
binnen De Haagse Hogeschool werd stilgelegd, conform het advies van RIVM en regering,
en zo goed mogelijk vervangen door aanbod op afstand.
Deze maatregel is voor studenten, docenten en staf uiteraard zeer ingrijpend, en vergt veel
tijd en aandacht. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe lang deze periode zal
duren. Ook onduidelijk is welke impact het opnieuw opstarten van het onderwijs zal hebben
op de voor dit proces benodigde tijd.
De uitvoering van de in dit plan opgenomen verbeterplannen kan door deze omstandigheden
beïnvloed worden. De doelen blijven gelijk; de voortgang en planning stellen we naar bevind
van zaken en in nauw overleg met opleidingscommissie en overige betrokkenen bij.
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Het visitatierapport
Het visitatierapport beoordeelt de opleiding HBO-Rechten als positief onder voorwaarden. Het panel
wijst op de unieke, tweeledige focus op de arbeidsmarkt: ‘De voltijdse LAW variant heeft een expliciete
focus op de internationale arbeidsmarkt en is volledig Engelstalig. De duale en deeltijdvarianten richten
zich op de Nederlandse arbeidsmarkt.’ Het panel merkt op dat ‘de opleiding bedient met deze drie
varianten duidelijk verschillende doelgroepen en leidt hen op voor een specifiek deel van de juridische
arbeidsmarkt’ (p. 41).

Eindoordeel van het panel
Als eindoordeel voor de LAW-variant geeft het panel weer dat sprake is van ‘een stevige theoretische
basis. De variant schenkt substantieel aandacht aan skills voor juridische taken. Het onderwijs is goed
vormgegeven, beschikt over een internationaal samengestelde studentenpopulatie met 60 procent
internationale studenten en een ambitieus internationaal docententeam. Het programma sluit af met een
academisch georiënteerde scriptie over een juridisch onderwerp. De juridische praktijkgerichtheid dient in
deze scriptie meer tot uiting te komen.’ (p. 41)
Bij het eindoordeel voor de duale en deeltijd variant wijst het panel op de Leerarbeidsplaats in het derde en
vierde jaar, waar studenten de ontwikkeling doormaken ‘van student naar werknemer. Het is een
toepasselijke onderwijsvorm, waarbij in de uitvoering verbeteringen nodig zijn. Deze verbeteringen
betreffen vooral de communicatie, begeleiding en studeerbaarheid van het LAP-onderwijs’ (p.41).
Het panel komt tot het al gememoreerde oordeel ‘positief onder voorwaarden’ op basis van de volgende
geconstateerde tekortkomingen (p.42):
Standaard 2 - Oriëntatie
A. Het LAP-onderwijs van de duale/deeltijd variant wordt onvoldoende benut bij de ontwikkeling van de
praktijkgerichte juridische onderzoeksvaardigheden.
B. De duale en de deeltijd variant van de opleiding benaderen in het LAP-onderwijs de
onderzoeksvaardigheden onvoldoende als een doorlopende leerlijn vanaf het eerste leerjaar waarin het
prestatieniveau en de complexiteit van de context toenemen.
C. Bij de voltijdse LAW variant sluit de praktijkgerichtheid van het afstudeeronderzoek onvoldoende aan op
de landelijke afspraken ten aanzien van praktijkgericht juridisch onderzoek.
Standaard 4 - Leeromgeving
D. Het LAP-onderwijs dient effectiever te worden door duidelijker te zijn over rol, opdracht en
verwachtingen van werkgever en studenten.
E. De taakverdeling tussen de werkvloerbegeleider en de LAP-begeleider is onduidelijk.
F. De betrokkenheid van de werkvloerbegeleider bij het LAP-onderwijs is gering.
G. De studeerbaarheid van het LAP-onderwijs dient te verbeteren.
H. De opbouw in complexiteit en niveau is te onduidelijk in de portfolio’s met beroepsproducten van het
LAP-onderwijs.
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Standaard 9 - Kwaliteitszorg
I. De duale en deeltijdvariant dienen de kwaliteitszorg te verbeteren en de kwaliteitscultuur te bevorderen
door voor alle betrokken partijen een heldere omschrijving van de hun toegewezen taken
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te leggen en die vervolgens adequaat uit te voeren.
volgens de aangereikte kwaliteitszorgdocumentatie.
Het panel gaf bij standaard 9 ook de volgende aanbeveling (p.43):
J. Faciliteer de opleidingscommissie beter gezien de verschillende instroomgroepen, onderwijsprofielen en
leeromgevingen.

Reflectie op het oordeel per standaard
In het onderstaande geven we een korte reflectie bij de bevindingen en conclusies van het panel weer.

Standaard 2 - Oriëntatie
LAW:
De opleidingsvariant LAW herkent zich ten dele in de bevindingen van het panel. De opleiding was zich
bewust van de noodzaak om, in samenhang met het nieuwe landelijke opleidingsprofiel (vastgesteld in het
voorjaar van 2019) de focus te verleggen naar meer praktijkgericht onderzoek. Het Curriculum
Development Plan – het panel verwijst ook naar dat document – voorziet in die ontwikkeling van een
grotere praktijkgerichtheid. De opleiding was verrast door het feit dat het panel al zo snel na het vaststellen
van het landelijke opleidingsprofiel waarin de uitgangspunten over het praktijkgericht juridisch onderzoek
zijn opgenomen, tot het oordeel komt dat sprake is van een tekortkoming bij de LAW-variant.
Het is positief dat het panel ‘gezien de planning en de documentatie voor de geplande
onderwijsvernieuwing’ verwacht dat deze tekortkoming binnen twee jaar door de LAW variant is
weggewerkt. Dat betekent dat de plannen voor een curriculumwijziging zoals uiteengezet in het Curriculum
Development Plan als solide en adequaat worden gezien om ten volle aan standaard 2 te gaan voldoen.
In het hoofdstuk over de lopende en geplande acties in het verbeterplan gaan we inhoudelijk verder in op
de wijze waarop het Curriculum Development Plan gericht is op het versterken van de praktijkgerichte
focus van het onderzoek binnen de LAW-variant. In dat hoofdstuk komen ook de planning en acties die in
dat traject voorzien zijn aan bod.

Duaal/deeltijd
De opleidingsvarianten duaal en deeltijd herkennen zich in de bevindingen van het panel. De opleiding had
reeds voorafgaand aan de visitatie besluiten genomen over de invoering van een verplicht vak
Onderzoeksvaardigheden in jaar 3. Daarnaast had de opleiding met het Masterplan een plan voor de
ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd curriculum opgesteld, waarvan ook de (doorlopende)
ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden van jaar 1 t/m 4 deel uitmaakte.
De opleiding (h)erkent dat met name in jaar 3 en 4 de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden voor
sommige studenten stagneerde naast de druk om vier dagen per week in de beroepspraktijk werkzaam te
zijn.
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In het hoofdstuk over de lopende en geplande acties in het verbeterplan gaan we inhoudelijk verder in op
de voorgenomen maatregelen en de wijze waarop een doorlopende leerlijn Onderzoeksvaardigheden
binnen het curriculum wordt ontwikkeld, en meer in het bijzonder hoe dit in relatie tot de LAP-periode vorm
krijgt.

Standaard 4 – De leeromgeving
De opleidingsvarianten duaal en deeltijd herkennen zich in de bevindingen van het panel. De opleiding had
voorafgaand aan de visitatie besluiten genomen om de omvang van de LAP-periode zodanig aan te
passen dat de studeerbaarheid van de LAP wordt vergroot. De opleiding heeft naar aanleiding van de
visitatie en de onderbouwing van het oordeel rond de afstemming tussen opleiding en leerarbeidsplaats
overleg gevoerd met de werkveldcommissie. Dat overleg liet zien dat het werkveld de conclusies van het
panel ook herkent. In samenspraak met de werkveldcommissie zijn daarom maatregelen genomen die
gericht zijn op de versterking van de afstemming tussen opleiding en de organisaties die LAP-plekken
aanbieden en die onze studenten daar begeleiden.
In het hoofdstuk over de lopende en geplande acties in het verbeterplan gaan we inhoudelijk verder in op
de voorgenomen maatregelen

Standaard 9 - Kwaliteitszorg
De opleidingsvarianten duaal en deeltijd herkennen zich in de bevindingen van het panel. Het panel geeft
aan dat de opleiding de visie op kwaliteit en de kwaliteitscyclus van de hogeschool volgt, en daarbij eerder
volgend en reactief functioneert dan pro-actief. Dat werkt niet adequaat – en dat is onder meer zichtbaar in
het gegeven dat ten aanzien van de inrichting van de opleidingscommissie en bij het evalueren van
onderwijseenheden (mbv Questback) de hogeschoolsystematiek is gevolgd. Maar waar de LAW-variant
(en ook andere opleidingen binnen de faculteit) werkbare oplossingen hebben gevonden voor
geconstateerde problemen, was het bij de duale en deeltijd variant onvoldoende gelukt om met name
studenten een actieve rol te laten spelen in medezeggenschap en in het geven van feedback. De
samenstelling van de populatie vergt een andere aanpak. Voor de duale en deeltijd variant zijn
maatregelen genomen en geïmplementeerd die een adequate betrokkenheid van studenten bij
kwaliteitszorg en medezeggenschap mogelijk maakt.
Voor de opleiding ligt bij deze standaard en bij de bevindingen van het panel op dit punt de kern. Het
aanscherpen van de inrichting van de organisatie, het ontwikkelen en het versterken van een
kwaliteitscultuur en het duidelijk beleggen van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de
kwaliteitscyclus (en het uitspreken van de verwachtingen die daarbij horen) zijn noodzakelijke voorwaarden
om de verbeteracties die in dit plan zijn opgenomen adequaat in te voeren, te evalueren en waar nodig te
verbeteren – om zo elk van de geconstateerde tekortkomingen overtuigend weg te werken.
In het hoofdstuk waarin de verbeteracties toegelicht worden gaan we inhoudelijk nader in op de
verbetermaatregelen die in relatie tot standaard 9 zijn en worden uitgevoerd.
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Totstandkoming herstelplan
Na afronding van de visitatie is de uitkomst meermalen besproken in de opleidingsteams – in eerste
instantie kort na het bezoek en de uitslag van het bezoek; in tweede instantie na de ontvangst van het
rapport en de daarin opgenomen onderbouwing van de oordelen. Daarbij is gesproken over de vraag in
welke mate het team de (onderbouwing van de) conclusies herkent, en wat de oordelen betekenen voor
het curriculum en de curriculumontwikkeling. Ook is met de teams gesproken over de manier waarop (en
de maatregelen waarmee) de opleiding voor de benodigde verbetering wil zorgen. Daarmee is ook de input
van het team meegenomen.
Op basis van de verbetervoornemens die binnen de opleiding zijn geformuleerd hebben de
opleidingsmanagers LAW en duaal/deeltijd in nauwe afstemming met de faculteitsdirecteur en ondersteund
door het faculteitsbureau een concept-verbeterplan opgesteld, dat voor elke standaard aangaf welke
maatregelen en ontwikkelen ervoor (gaan) zorgen dat de waargenomen tekortkomingen worden
weggenomen.
De uitkomsten van de visitatie, de voorgenomen verbeteringen en het concept-verbeterplan zijn op
verschillende momenten besproken met de opleidingscommissie. Het concept-verbeterplan in zijn geheel
werd eind februari 2020 voorgelegd aan de opleidingscommissie. Naar aanleiding van de bespreking met
de opleidingscommissie is het verbeterplan aangepast, en is de wijze waarop de monitoring en evaluatie
plaatsvindt en wordt besproken geconcretiseerd. Vervolgens heeft de opleidingscommissie advies
uitgebracht over het verbeterplan. In aanvulling op deze betrokkenheid bij het verbeterplan is het belangrijk
te memoreren dat (zoals eerder gemeld) het verbeterplan nauw samenhangt met en in belangrijke mate
onderdelen bevat van de plannen voor curriculumontwikkeling binnen de varianten. Die plannen en de
voortgang van de uitvoering daarvan zijn (en blijven) onderdeel van constructief overleg tussen
opleidingsmanagement en opleidingscommissie.
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Verbeterplan: lopende en geplande acties
Dit hoofdstuk is de ‘kern’ van het verbeterplan. Per standaard (en, waar van toepassing, per variant) wordt
beschreven welke maatregelen worden genomen om de door het panel geconstateerde tekortkomingen te
verhelpen. Per standaard brengen we eerst de geconstateerde tekortkoming(en) in herinnering; vervolgens
worden de lopende en geplande verbeteracties geschetst. Bijlage 1 geeft een overzicht van de samenhang
tussen de verbeteracties en de geconstateerde tekortkomingen.
Het rapport van het visitatiepanel liet zien dat de geconstateerde tekortkomingen binnen de varianten
verschillen. De hieronder opgenomen maatregelen verschillen daarom ook tussen de varianten, en zijn
door de opleidingsteams ontwikkeld met het oog op de specifieke situatie binnen de verschillende
varianten. De opleidingsmanagers van de verschillende varianten (LAW resp. duaal/deeltijd) werken nauw
samen in het opstellen, uitvoeren en monitoren van het verbeterplan. De opleidingscommissie die
functioneert op CROHO-niveau is eveneens voor alle varianten betrokken bij het formuleren, monitoren en
evalueren van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen. Aan het eind van elke standaard is een
tabel opgenomen met de voorgenomen verbetermaatregelen. Daarbij is ook opgenomen hoe de
verschillende stappen worden gemonitord, en wie daarbij betrokken is.

Standaard 2: Oriëntatie
In de beschrijving van de verbeteracties in relatie tot standaard 2 gaan we eerst in op de LAW-variant en
vervolgens op de duale en deeltijdvariant.

LAW: voltijd
C. Bij de voltijdse LAW variant sluit de praktijkgerichtheid van het afstudeeronderzoek
onvoldoende aan op de landelijke afspraken ten aanzien van praktijkgericht juridisch
onderzoek.
De LAW variant bereidt een vernieuwd curriculum voor dat met ingang van 2020-2021 gefaseerd ingevoerd
wordt. Het Curriculum Development Plan legt de kaders voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum
vast, en is in de zomer van 2019 door het MT van de LAW-variant vastgesteld.
Het Curriculum Development Plan voorziet in een grotere praktijkgerichtheid van de opleiding en zorgt
ervoor dat het onderzoek dat studenten doen in de opleiding nog meer ten dienste zal staan aan het
uitvoeren van beroepsopdrachten die leiden tot beroepsproducten. Hierbij is het belangrijk voor ogen te
houden dat de beroepsproducten in het internationale werkveld niet (altijd) dezelfde zijn als in een
nationaal werkveld.
In relatie tot het afstudeerprogramma vergelijkt het Curriculum Development Plan het landelijk beroeps-en
opleidingsprofiel met de bestaande inrichting van de afstudeerfase, en gaat in op het ontwikkelen van
onderzoeksvaardigheden middels toegepast juridisch onderzoek. Daarbij wordt aangegeven dat ‘het
juridisch onderzoek dat uitgevoerd wordt geen doel in zichzelf is, maar een middel om de professionele
opdrachten / taken te complementeren die leiden tot relevante professionele producten’ (p.31). Als kader
voor de ontwikkeling van (het onderzoek in) het afstudeerprogramma formuleert het Curriculum
Development Plan de volgende uitgangspunten:
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-

-

De afstudeerfase omvat een toegepast juridisch onderzoeksproject van ten minste 15 ec;
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een authentieke opdracht uit de beroepspraktijk;
Het onderzoek omvat altijd een praktische component (vb. interviews met stakeholders, case file of
document research, testen van prototypes of observaties uitvoeren).
Het praktijkgerichte karakter van het onderzoek zorgt ervoor dat het onderzoek verder gaat dan een
exclusief juridisch-dogmatisch karakter;
De kwaliteitseisen aan het praktijkgerichte onderzoek komen overeen met het bachelor-niveau van een
beroepsgerichte (hbo-)opleiding, voor wat betreft de relevantie van het onderzoek en de
methodologische gedegenheid. Het onderzoek genereert ten minste resultaten die relevant zijn voor de
specifieke situatie of kwestie van een client of klant;
De methodologische gedegenheid van het onderzoek komt overeen met de eisen die aan de
beginnende professional worden gesteld. Onderzoeksmethoden moeten altijd verantwoord worden en
statements, conclusies en aanbevelingen die door de student worden geformuleerd op basis van het
onderzoek moeten ondersteund worden door een duidelijke bewijslast (p. 31-32 Curriculum
Development Plan).

Studenten ontwikkelen in de jaren 1-3 de benodigde onderzoeksvaardigheden om dit onderzoek adequaat
uit op te kunnen zetten en uit te kunnen voeren. Concreet houdt dit in dat per onderwijsmodule expliciet in
kaart wordt gebracht welke beroepsproducten van belang zijn en worden de (onderzoeks)opdrachten van
studenten daarop geent. De opleiding is reeds in een ver gevorderd stadium in het vormgeven daarvan. De
ontwikkeling laat de praktijkgerichte invulling van de onderzoeksvaardigheden goed zien.
In de module ‘Foundations of Private Law’ (jaar 1) wordt een student op basis van een casus ‘Poseidon
Electronics – Sale of TV products gone wrong!’ gevraagd een aantal stappen te zetten. Uitgewerkt voor
Contract Law zien die stappen er als volgt uit:
 Dossier Analysis
o Identification of Contract(s) / Parties / Applicable Contract Law / Identification of key contractual
questions
 Stakeholder Analysis Meeting
o Identification of Legal Interests of the following parties: Seller / Buyer / Shop A
 Legal Position Meeting
o Identification of Legal Position (issues and relevant rules) of the following parties: Seller / Buyer /
Shop A
 General Report
o IRAC (Advice on remedies steps) on Key Contract Law Issues
 Presentation Plan of Action to Board of Directors

Daarnaast wordt zorggedragen voor het beter zichtbaar maken van de praktijkrelevantie van de
eindwerken, zodat het onderzoek dat studenten doen gedurende de opleiding evident ten dienste staat aan
het uitvoeren van beroepsopdrachten die leiden tot beroepsproducten.

Planning & acties
De onderstaande weergave geeft de verwachte uitvoering van de planning aan. De opleidingscommissie
(Proco) wordt standaard betrokken, zowel bij onderhavig verbeterplan, als bij de verdere relevante
besluitvormingsmomenten over de curriculumontwikkeling.
De curriculumcommissie heeft een prominente rol in het bewaken van de kwaliteit (connectiviteit) van het
studentonderzoek in de opleiding, leidend naar de afstudeeropdracht. In lijn met de bevindingen van het
visitatiepanel verwacht de opleiding dat de benodigde aanpassingen binnen twee jaar doorgevoerd kunnen

Verbeterplan HBO Rechten: LAW & Duaal/Deeltijd
Faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid – versie 2.0
De Haagse Hogeschool, 2020

12

zijn. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de periode van twee jaar ambitieus is en beïnvloed kan
worden door externe factoren. Vooralsnog ligt de LAW-variant echter prima op schema.

Ten minste eenmaal per kwartaal (tweemaal per semester) vindt overleg plaats tussen het
opleidingsmanagement van de LAW-variant en de opleidingscommissie (Proco). In dat overleg staat de
voortgang van de ontwikkeling (en volgend jaar: de implementatie) van het nieuwe curriculum standaard op
de agenda. De opleidingscommissie heeft daarbij de beschikking over relevante evaluatiegegevens.

Rechten: duaal en deeltijd

A. Het LAP-onderwijs wordt onvoldoende benut bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte
juridische onderzoeksvaardigheden.
B. De duale en de deeltijd variant van de opleiding benaderen in het LAP-onderwijs de
onderzoeksvaardigheden onvoldoende als een doorlopende leerlijn vanaf het eerste
leerjaar waarin het prestatieniveau en de complexiteit van de context toenemen.

De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden is nauw gekoppeld aan de
ontwikkeling en invoering van het vernieuwd curriculum. De invoering van het nieuwe curriculum gaat van
start in opleidingsjaar 2020-2021 (invoering jaar 1 en 3) en wordt afgerond in opleidingsjaar 2021-2022
(invoering jaar 2 en 4).
Binnen duaal/deeltijd ontwikkelt een ontwikkelteam van docenten de doorlopende leerlijn
onderzoeksvaardigheden. Het kader voor die ontwikkeling wordt enerzijds gevormd door het landelijke
profiel, en anderzijds door de afspraak tussen de LAW-variant en de duale en deeltijd variant over de
beoordeling van het eindniveau van de opleiding. De beoordeling van het eindniveau van de drie varianten
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is dus gericht op hetzelfde niveau en is op dezelfde manier ingericht; de opbouw en inrichting van het
curriculum dat de studenten in staat stelt dat eindniveau te realiseren verschilt.
Uitgangspunten voor de onderzoekslijn in het nieuwe curriculum
In aansluiting op het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel ontwikkelt de opleiding een onderzoekslijn
waarbinnen de praktische relevantie centraal staat. Dat betekent dat de opleiding zich richt op het opleiden
van een onderzoekende beroepsjurist die 1) kritisch denkt; 2) gedurende het gehele onderzoeksproces
methodisch en bewust keuzes maakt en deze uitvoert; en 3) zelfstandig en innovatief denkt. Deze drie
elementen van praktische relevantie worden verder uitgewerkt naar concrete vaardigheden die studenten
ontwikkelen; deze vaardigheden zijn ontleend / gekoppeld aan de (landelijk vastgestelde) competenties.
De onderzoekslijn in het curriculum wordt zo opgezet, dat studenten de verschillende fasen van het
onderzoeksproces meermalen doorlopen, in een toenemende mate van complexiteit en zelfstandigheid. In
jaar 1 maken studenten kennis met de verschillende onderzoeksfasen. De opdrachten waarbinnen
studenten kennis maken met de onderzoeksvaardigheden uit de verschillende fasen zijn geïntegreerd in de
projecten / modulen die in het eerste jaar worden aangeboden (niveau 1).
In jaar 2 en 3 doorlopen de studenten alle fasen van onderzoek nogmaals, maar deze keer met meer
diepte: zij passen de vaardigheden toe. De praktijk (in de LAP-periode in het derde jaar) speelt daarin een
belangrijke rol: in de opdrachten die studenten tijdens hun LAP-periode in de praktijk uitvoeren,
ontwikkelen zij de onderzoeksvaardigheden (op niveau 2).
In het tweede semester van jaar 3 volgen de studenten het vak Onderzoeksvaardigheden. Binnen dat vak
wordt met studenten toegewerkt naar het zelfstandig uitvoeren van een (praktijk)onderzoek. Studenten
zetten een onderzoeksontwerp op, en krijgen de tools voor het uitvoeren van een praktijkonderzoek
aangereikt.
In het vierde jaar, tijdens de afstudeerfase, voeren studenten zelfstandig een praktijkonderzoek uit (niveau
3). Studenten tonen bij het afstuderen aan dat zij zelfstandig, kritisch, doelbewust en methodisch
onderzoek kunnen uitvoeren, en presenteren resultaten die voor de werkgever / beroepspraktijk bruikbaar
en vernieuwend zijn.
In het (werk)document Onderzoekend vermogen en Praktijkgericht onderzoek worden de fasen van het
onderzoeksproces, de daarbij behorende onderzoeksvaardigheden en de opdrachten en producten
waarmee studenten die vaardigheden ontwikkelen respectievelijk aantonen uitgewerkt door het
ontwikkelteam van docenten. Het werkdocument is, als onderdeel van het ontwerpproces van het nieuwe
curriculum, in ontwikkeling. Het tijdpad voor het uitwerken van het curriculum ziet er als volgt uit:
- April 2020: onderwijsleerplan jaar 1 en 3 beschikbaar
- April – juni: invulling onderwijseenheden semester 1 van jaar 1 en 3 (invulling onderwijseenheden
semester 2 van april – november)
- September 2020: nieuw curriculum van start in jaar 1 en 3
- April 2021: onderwijsleerplan jaar 1 t/m 4 beschikbaar
- April – juni 2021: invulling onderwijseenheden semester 1 van jaar 2 en 4 (invulling onderwijseenheden
semester 2 van april – november)
- September 2021: invoering jaar 2 en 4 vernieuwd curriculum.
De opzet van de afstudeerfase van de opleiding wordt in het curriculum-ontwikkelproces meegenomen en
aangepast aan het Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2025. Een belangrijk element van
die ontwikkeling is dat het eindonderzoek in het vierde jaar zoveel mogelijk in opdracht of vraag vanuit de
LAP-plaats gaan plaatsvinden, en dat sprake is van het doen van praktijkgericht juridisch onderzoek. Dit
praktijkonderzoek kan betrekking hebben op de verbetering van de dienstverlening of een bijdrage leveren
aan de verdere ontwikkeling van een specifieke juridisch beroepspraktijk. De uitkomsten van het onderzoek
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zijn nieuw voor de specifieke situatie. Het onderzoek zal niet uitsluitend juridisch dogmatisch van karakter
zijn, maar zal tevens een praktijkcomponent omvatten bijvoorbeeld in de vorm van interviews met
professionals of andere betrokkenen, dossier- of documentenonderzoek, het testen van prototypen bij
gebruikers (zoals bij het ontwikkelen van een digitale beslisboom) of het verrichten van observaties
(bijvoorbeeld van hoorzittingen of klachtafhandeling).
Het panel beoordeelt het gerealiseerd niveau (standaard 11) als voldoende, en geeft daarbij aan dat de
kwaliteit van de afstudeerwerken passend zijn voor een hbo-bachelor en dat de opleiding de
eindkwalificaties op een zorgvuldige manier op het derde niveau aftoetst.
In het opleidingsjaar 2019-2020 is een aantal maatregelen genomen om de praktijkgerichtheid van het
afstuderen te vergroten. In de kalibratie met verwante opleidingen zal nagegaan worden of die maatregelen
voldoende effect hebben. Deze kalibratie vindt jaarlijks plaats, en is gekoppeld aan het LOO. De HHS
kalibreert de afstudeerwerken met Hbo-rechtenopleidingen van de Juridische hogeschool Avans/Fontys en
Inholland Rotterdam. In aanvulling daarop wordt aansluitend op de curriculumontwikkeling bezien of en zo
ja welke aanscherping in de afstudeeropdracht wordt aangebracht. Die aangescherpte opdracht is dan
onderdeel van het nieuwe jaar 4, in te voeren in 2021-2022.
Acties
Verantwoordelijk (Wie)
Ontwikkelteam
Onderzoekslijn +
Projectleider curriculum
vernieuwing

Opleidingsmanager

Jaarcoördinatoren
jaar 1 en 2 DU;
coördinator jaar 3/4 DU
en coördinator DT
Jaarcoördinator jaar 3/4
en coördinator DT

Jaarcoördinator jaar 3/4
en opleidingsmanager

Actie
(Wat)
Ontwikkeling doorlopende leerlijn
onderzoeksvaardigheden:
- Opleveren (ontwerp) onderzoekslijn als onderdeel van
het nieuw curriculum
- Ontwikkeling onderwijseenheden jr 1+3
- Monitoring en evaluatie onderzoekslijn
Benoeming Hogeschoolhoofddocent
- De rol/functie hogeschoolhoofddocent binnen
duaal/deeltijd is momenteel vacant. Vervulling van die
functie is voorzien voor aanvang van het schooljaar
2020-2021. Deze functionaris heeft een coördinerende
rol in de implementatie en verdere ontwikkeling van de
leerlijn oz-vaardigheden.
Integratie Onderzoeksvaardigheden in jaar 1 + 2
Onderdeel vernieuwd curriculum

Verplicht vak Onderzoeksvaardigheden, jaar 3
- Realisatie / aanbieden cursus in semester 2
- Evaluatie cursus – door studenten, docenten.
- Realisatie / aanbieden cursus
Onderzoeksvaardigheden v2.0
Inrichting afstudeerfase
- Vergroting praktijkgerichtheid afstuderen
- Evaluatie afstudeerfase 2019-2020
- Aanpassing nav uitkomst evaluatie / inrichting
afstuderen als onderdeel van vernieuwd jaar 4
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Status / datum gereed
(Wanneer)

1 april 2020
1 juli 2020
Doorlopend,
volgend op invoering
Zomer 2020

1 juli 2020
Implementatie,
monitoring en evaluatie
in 2020-2021
Gerealiseerd 20192020
Juni 2020
Semester 2 2020-2021
Gerealiseerd 20192020
Juli – augustus 2020
2021-2022
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Verantwoordelijk (Wie)
Opleidingsmanager

Actie
(Wat)
Scholing docenten tav onderzoeksvaardigheden
- In 2017-2018 heeft teamscholing op het gebied van
onderzoeksvaardigheden plaatsgevonden. In het
opleidingsjaarplan 2020-2021 is, met het oog op de
invoering van het landelijk opleidingsprofiel en de focus
op praktijkonderzoek, dit punt opnieuw opgenomen als
zwaartepunt in het professionaliseringsbeleid

Status / datum gereed
(Wanneer)
doorlopend

Monitoring en evaluatie verbeteractiviteiten
Wie

Wat

Wanneer

Curriculumcommissie

Ontwikkeling onderzoekslijn
Ontwikkeling onderwijsaanbod jaar 1
en jaar 2
Niveau-ontwikkeling binnen LAP
Evaluatie cursus Onderzoeksvaardigheden
Voortgang ontwikkeling onderzoekslijn
Niveau-ontwikkeling binnen LAP

April 2020
April – juni 2020;
2020-2021
Mei 2020; najaar 2020
Juni 2020
April 2020
Mei 2020; najaar 2020;
Juni 2020
Juni 2020; najaar 2020;
juni 2021 (doorlopend)

Opleidingscommissie

Evaluatie cursus onderzoeksvaardigheden
Afstemming met werkveldcommissie
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Standaard 4: Leeromgeving
(geconstateerde tekortkomingen)
D. Het LAP-onderwijs dient effectiever te worden door duidelijker te zijn over rol, opdracht en
verwachtingen van werkgever en studenten.
E. De taakverdeling tussen de werkvloerbegeleider en de LAP-begeleider is onduidelijk.
F. De betrokkenheid van de werkvloerbegeleider bij het LAP-onderwijs is gering.
G. De studeerbaarheid van het LAP-onderwijs dient te verbeteren.
H. De opbouw in complexiteit en niveau is te onduidelijk in de portfolio’s met beroepsproducten
van het LAP-onderwijs.

Planning en acties
De opleiding heeft een aantal verbeteracties in uitvoering of in voorbereiding:
 Een vergroting van de studeerbaarheid van de LAP-periode;
 Een verduidelijking van de opbouw in complexiteit en niveau van de beroepsopdrachten;
 Een verbetering van de afstemming tussen opleiding en werkplek
 Een aanpassing van de interne organisatie binnen de opleiding.
In het onderstaande wordt dat nader toegelicht.
1. Vergroting studeerbaarheid LAP periode
Een belangrijk ontwikkelpunt in de curriculumontwikkeling en in dit verbeterplan is de vergroting van de
studeerbaarheid van de LAP periode. Met drie samenhangende maatregelen willen we de studeerbaarheid
versterken: door de LAP te verkorten, het aantal beroepsopdrachten dat studenten per periode op moeten
leveren te verlagen en door de terugkomdag naast de LAP voor wat betreft de inhoud en opzet geheel te
richten op de ondersteuning en begeleiding van de LAP-periode.
Verkorting LAP en vermindering aantal beroepsopdrachten per periode
Met ingang van opleidingsjaar 2019-2020 is de LAP-periode verkort. Met ingang van dit jaar hebben de
studenten de keuze om 3 of 4 dagen te lappen, t.w. 4 dagen gedurende 60 weken of 3 dagen gedurende
80 weken. Dat betekent dat de LAP-periode met 20 weken is ingekort. Die twintig weken bieden studenten
aan de ene kant de gelegenheid het keuze-onderwijs te volgen en af te ronden in een periode dat zij niet
ook 4 dagen per week in de LAP zitten; aan de andere kant biedt het studenten gelegenheid het
afstudeeronderzoek af te ronden nadat zij de LAP hebben afgerond. Beide elementen waren ‘bottlenecks’
in termen van de studeerbaarheid voor studenten.
Een tweede maatregel ter vergroting van de studeerbaarheid is het verlagen van het aantal
beroepsproducten dat studenten in een periode op moeten leveren. Het aantal beroepsproducten dat
studenten opnemen in hun portfolio is teruggebracht van 3 naar 2 per periode. Daarmee wordt de
studeerbaarheid binnen de LAP-periode versterkt. In het visitatierapport zijn deze twee maatregelen ten
aanzien van de LAP periode al vermeld.
In het lopende studiejaar is zichtbaar dat veruit het grootste deel van de studenten in 2019-2020 voor een
LAP periode van 4 dagen per week heeft gekozen. Daarnaast heeft een groot deel van de werkgevers een
sterke voorkeur voor 4 dagen per week. In de evaluatie van de verkorte LAP in dit studiejaar zal dit aspect
nadrukkelijk worden meegenomen. Mede op basis van de evaluatie is de opleidingsmanager voornemens
te bezien of het handhaven van de keuzemogelijkheid tussen 3 of 4 dagen per week (gedurende 80 resp.
60 weken) nodig en wenselijk is.
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Herinrichting terugkomdag: versterking van de begeleiding van de LAP
In aanvulling op deze maatregelen wordt het onderwijs dat tijdens de LAP-periode wordt gegeven in de
vorm van een terugkomdag fundamenteel gewijzigd. Zo zal de student op de terugkomdag om de week
starten in een eigen LAP-begeleidingsgroep. In de LAP-begeleidingsgroep, begeleid door een LAPbegeleider van de opleiding, worden onder meer beroepsproducten besproken en is er ruimte voor
intervisie. Op die manier kan de reflectie op het werkend leren worden geborgd en kan meer duidelijkheid
worden verschaft over het vereiste niveau van de beroepsproducten in het kader van de
competentieontwikkeling.
Tijdens de andere week start de dag met lessen uit de beroepsvaardighedenlijn. In die
beroepsvaardighedenlijn zal er aandacht zijn voor die gedragsvaardigheden die een beginnende Hborechten professional nodig heeft voor het volwaardig kunnen functioneren op de werkvloer, zoals
bijvoorbeeld gesprektechnieken. De student zal de aangeleerde vaardigheden in het kader van ‘just in time’
onderwijs onmiddellijk op de werkvloer kunnen toepassen. Ten slotte zal op de terugkomdag aandacht
worden besteed aan onder meer Legal Tech, ethische vraagstukken en onderzoeksvaardigheden, alles
zoveel mogelijk in relatie tot de LAP.
Om dit alles studeerbaar te maken is gekozen voor semester-onderwijs, zodat over een langere termijn
meer spreiding van het aangeboden onderwijs kan plaatsvinden. Voorts is op de terugkomdag ruimte
gecreëerd voor zelfstudie, om aldus zelfstudie buiten de terugkomdag tot een minimum te kunnen
beperken. De verwachting is dat de verkorting van de LAP-periode en de nieuwe opzet van de LAP het
rendement zal verbeteren. We monitoren het effect van de genomen maatregelen: in blok 4 van 2019-2020
wordt de aanpassing van de LAP geëvalueerd.
We zijn ons er daarbij van bewust dat veel vertraging al in jaar 1 en 2 ontstaat. Die vertraging is in de LAP
periode niet meer in te halen. Met het oog op het terugdringen van die vertraging in jaar 1 en 2 zijn
jaarcoördinatoren voor die opleidingsjaren aangesteld (zie standaard 9). Ook zijn we voornemens in het
semester voordat de LAP start extra herkansingen aan te bieden, zodat studenten eventuele
achterstanden kunnen wegwerken. Afstemming met examencommissie en toetscommissie vindt in Q4
plaats. Uiteraard wordt voor het oude curriculum een overgangstraject ontwikkeld: op studentniveau is de
vertraging in beeld gebracht. Daarbij hoort een aantal verschillende maatregelen, variërend van een
‘bootcamp’ voor een vak dat veel studenten nog niet gehaald hebben tot individuele coaching op
planningsvaardigheden.
De voorbereiding op de LAP wordt aangescherpt. Door het LAP-bureau wordt een online module
‘Voorbereiding op de LAP’ ontwikkeld (doel: studenten weten beter aan welke eisen de LAP-plek moet
voldoen en weten beter welke competenties zij daar moeten ontwikkelen). In het nieuwe curriculum
besteden we in jaar 1 en 2 nadrukkelijk aandacht aan de competenties en wat deze inhouden en aan
beroepsoriëntatie.
2. Verduidelijken van de opbouw in complexiteit en niveau van de beroepsopdrachten
Zowel studenten als het werkveld hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de eisen die aan
beroepsopdrachten worden gesteld, in het bijzonder voor wat betreft de eisen aan complexiteit en niveau
van die beroepsopdrachten.
De opleiding pakt dit punt in het nieuwe curriculum op door (per competentie) duidelijker aan te geven in
welke periode studenten op niveau 2 dan wel niveau 3 beoordeeld worden. In jaar 1 en 2 van het nieuwe
curriculum ontwikkelen studenten zich mede op basis van opdrachten in de praktijklijn tot op niveau 2.
Wanneer studenten in jaar 3 aan het begin van semester 2 instromen in de LAP, worden zij in dat
semester begeleid in de ontwikkeling van de competentie Analyseren tot op niveau 3. Die begeleiding vindt
plaats tijdens de LAP-groepbijeenkomsten op de terugkomdag, zie hierboven. We hebben ervoor gekozen
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om eerst deze competentie op niveau 3 te ontwikkelen omdat het een ‘basiscompetentie’ voor de overige
competenties betreft. In jaar 4 ontwikkelen studenten de overige competenties tot op niveau 3, en worden
zij tijdens de terugkomdagen met feedback, ondersteuning en intervisie in dat ontwikkelproces begeleid.
Met deze verdeling / inrichting van de competentieverdeling over jaar 3 en 4 is voor de werkgevers ook
duidelijker op welk niveau de competenties beoordeeld worden. Feitelijk gaat het altijd om de beoordeling
op niveau 3, het eindniveau – waarbij in jaar 3 de focus ligt op de competentie analyseren, en in jaar 4 de
focus ligt op de competenties Adviseren, Beslissen, Belangen behartigen en Organiseren.
Uiteraard is voor werkgevers en de werkplekbegeleiders niet alleen belangrijk op welk competentieniveau
beoordeeld wordt, maar is vooral ook belangrijk wat dat in concreto betreft voor wat betreft de eisen die
aan de beroepsopdrachten worden gesteld. In het onderstaande, gericht op de verbetering van de
afstemming over begeleiding en beoordeling tussen werkgevers en opleiding, wordt nader beschreven hoe
we de inhoudelijke afstemming tussen werkplekbegeleiders en opleiding verbeteren.
3. Verbeterde afstemming over begeleiding en beoordeling tussen werkgevers en opleiding
Het derde belangrijke aandachtspunt is de versterking van de samenhang van de begeleiding vanuit de
opleiding en vanuit de werkplek. We hebben daarin een aantal stappen gezet, en bereiden de (invoering
van) de afspraken die daarover zijn of worden gemaakt voor.
De eerste stap die we hebben gezet na de ontvangst van het beoordelingsrapport van NQA is het gesprek
voeren met onze partners in de beroepspraktijk. We hebben de LAP-bedrijven vertegenwoordigd in de
werkveldcommissie het rapport van NQA ter beschikking gesteld, en met hen besproken waar voor hen de
belangrijkste aandachtspunten liggen in de versterking van de samenhang; daarnaast hebben we van de
kant van de opleiding weergegeven welke maatregelen wij voor ogen hebben. Dit overleg van de
werkveldcommissie vond plaats op 28 januari 2020. In die bespreking kwamen als belangrijkste
aandachtspunten naar voren:
-

-

Het werkveld heeft behoefte aan meer duidelijkheid over de niveaubepaling van opdrachten. Voor
werkgevers is onvoldoende duidelijk welk type opdrachten op niveau 2 resp. op niveau 3 liggen.
Daardoor ontstaat meermaals de lastige situatie dat de werkgever / opdrachtgever tevreden is met een
beroepsproduct, en aan de student positieve feedback geeft, terwijl de opleiding vervolgens het product
afkeurt omdat het niet aan de niveau-eis voldoet.
VERBETERACTIE: Met het werkveld is afgesproken dat een helder overzicht opgesteld (en besproken)
wordt dat aangeeft welke niveau-eisen de opleiding hanteert, wat kenmerken zijn waaraan
beroepsproducten moeten voldoen, en hoe veel van de ‘standaard producten’ die als beroepsproduct
gelden, worden beoordeeld. Werkgevers hebben daarmee een beter zicht op de beoordeling van
verschillende beroepsproducten. Daarnaast is het van belang dat in het kader van de vernieuwde LAP
niet langer op competentieniveau 2 en 3 beoordeeld wordt. Studenten ontwikkelen in jaar 1 en 2 de
competenties op niveau 1 en 2; binnen de LAP en het afstuderen ontwikkelen zij de competenties op
niveau 3. Voor de het werkveld en de opleiding wordt de beoordeling daarmee inzichtelijker. Aanvullend
spraken we met werkgevers af dat bij onduidelijkheid of onzekerheid hoe specifieke producten te
beoordelen, contact wordt gelegd met de LAP-begeleider van de opleiding. Het overzicht van de
competenties en beoordelingsniveaus is voor de zomer van 2020 gereed, zodat het beschikbaar is voor
de nieuwe LAP-periode in opleidingsjaar 2020-2021.
Werkgevers geven aan dat zij het wenselijk vinden dat de LAP-begeleiders de LAP-plekken vaker
bezoeken en eerder in het LAP-traject bezoeken.
ACTIE: De opleiding zet in op start-bezoeken en eindgesprekken bij werkgevers. Daarnaast wordt
periodiek contact onderhouden met de werkgever (telefonisch, per mail en (wanneer nodig) fysiek. Met
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-

frequent en pro-actief contact wil de opleiding bewerkstelligen dat het contact tussen werkgevers en
opleiding aangehaald wordt, zodanig dat bij vragen of onduidelijkheden korte lijnen bestaan waarlangs
snel afgestemd kan worden.
VERBETERACTIE: de werkgevershandleiding van de LAP periode wordt aangescherpt, zodat de
informatie over de organisatie, communicatie en competenties helder is vastgelegd. De aanscherping
komt tot stand door met werkgevers / leden van de werkveldcommissie onduidelijkheden en lacunes te
identificeren en bespreken en dat vervolgens in de handleiding te verwerken. Een aangepaste
handleiding wordt in de eerstvolgende bijeenkomst van de werkveldcommissie besproken, en is
beschikbaar voorafgaand aan de LAP-periode in opleidingsjaar 2020-2021.

4. Interne organisatie binnen de opleiding
Per 1 september 2019 is een nieuwe opleidingsmanager verantwoordelijk voor de duale en deeltijdvariant.
Sinds september 2019 overlegt het MT driewekelijks met alle coördinatoren (waaronder de LAPcoördinator) over de stand van zaken, over mogelijke klachten/signalen van studenten of van werkgevers,
en over mogelijke verbeteractiviteiten.
Het LAP-begeleidersoverleg (waarin kalibratie van de beoordelingen plaatsvindt) is sinds januari 2020 vast
opgenomen in het rooster (week 9 van ieder blok).
Per 1 januari 2020 is een jaar 3/4 coördinator aangesteld die onder andere als taak heeft de
studeerbaarheid van de LAP te monitoren, zorg te dragen voor de evaluatie van de leeruitkomsten van de
LAP en het proces van de LAP te evalueren en vervolgens verbeteracties door te voeren (pdca-cyclus
borgen). Ook de curriculumcommissie is betrokken bij de evaluatie en monitoring van de LAP.
Als voorbeeld van de manier waarop deze verantwoordelijkheid wordt opgepakt (en tegelijkertijd invulling
wordt gegeven aan het ontwikkelen van de kwaliteitscultuur, zie standaard 9) vermelden we graag dat het
LAP bureau na afloop van blok 2 constateerde dat 19 studenten hun beroepsproducten voor die periode
niet of niet tijdig hadden ingeleverd. Onder die groep studenten is een vragenlijst / enquête uitgezet om te
onderzoeken wat de oorzaken waren van het niet of te laat aanleveren. Met de uitkomsten van die
enquête heeft de opleiding zicht op problemen waar studenten tegen aanlopen, en kunnen met individuele
studenten of met de groep afspraken worden gemaakt over hoe hier verder mee om te gaan.
Waar onderwijsevaluaties regelmatig lage tot zeer lage responspercentages halen, retourneerde 100%
van de studenten deze vragenlijst.
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Acties
Verantwoordelijk
(Wie)
Opleidingsmanager

Actie
(Wat)

Verkorting LAP periode
-

Coördinator jaar 3/4;
opleidingsmanager

Opleidingsmanager

Status / datum gereed
(Wanneer)

Implementatie verkorte LAP periode in opleidingsjaar
2019-2020
- Besluitvorming over omvang en inrichting LAP in nieuw
curriculum
- Evaluatie verkorte LAP periode in 2019-2020
- Implementatie nieuw curriculum
- Evaluatie LAP en binnenschools curriculum naast LAP in
nieuw curriculum
Versterking afstemming begeleiding en beoordeling LAP
- Overleg werkveldcommissie over oordelen visitatie
- Verhelderen niveau-classificering van beroepsproducten
- Aanscherpen werkgevershandleiding LAP

Inrichting interne organisatie

Gerealiseerd
Juni 2020
April 2020
2020 – 2021
Voorjaar 2021

Gerealiseerd (jan. 2020)
Juni 2020
Juni 2020
Gerealiseerd

Monitoring en evaluatie verbeteractiviteiten
Wie

Wat

Wanneer

Klankbordgroep jr 3 +
jaar 4

Evaluatie studeerbaarheid verkorte LAP



-

Bespreken uitkomsten digitale evaluaties in
klankbordgroepen

Werkveldcommissie

Evaluatie informatie + begeleiding LAP-proces

Curriculumcommissie

Evaluatie verkorte LAP 2019-2020
Evaluatie verkorte LAP 2020-2021
Evaluatie terugkomdag en begeleiding bij LAP

Opleidingscommissie

Evaluatie studeerbaarheid verkorte LAP
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Wekelijks, in
tutorgroep, ‘vinger
aan de pols’
Twee maal per
semester: digitale
evaluatie onder
studenten



Elk semester
werkveldcommissie
Juni 2020 (voorbehoud
corona-crisis)
Juni 2021
Op basis
klankbordgroepen;
tweemaal per semester
op basis verslagen
klankbordgroepen, dus
met verdiepte,
kwalitatieve evaluatie.
Tweemaal per semester
(november, januari, april,
juni-juli).
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Standaard 9: Kwaliteitszorg
De opleiding heeft de volgende verbetermaatregelen genomen en nog op het oog met betrekking tot de
kwaliteitszorg:
1. Versterken van de organisatie en verduidelijken van de verantwoordelijkheden: de basis voor een
goed toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de borging daarvan ligt in een duidelijke organisatie:
er zijn eenduidige afspraken over taken en verantwoordelijkheden in dit opzicht van functionarissen en
commissies. In januari 2020 is het organisatieplaatje, het overzicht van de verschillende functionarissen
en commissies in de onderlinge samenhang vastgesteld. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de
benoeming van een jaarcoördinator voor jaar 1 en 2. Deze twee personen hebben ieder voor het eigen
leerjaar een nadrukkelijke coördinerende rol, waarin ook een monitor-aspect is opgenomen. Ook voor
de jaren 3/4 en voor de deeltijd is een coördinator aangewezen. Deze taak wordt vooralsnog verricht
door de twee teamleiders.
Het document is met alle functionarissen die nu een specifieke (coördinerende) rol vervullen en met de
(voorzitters van de) commissies besproken, waarbij de invulling van de rol en wat daarvoor nodig is,
besproken is.
De curriculumcommissie is geherstructureerd. De omvang van de commissie is teruggebracht van 8
naar 5 leden, waardoor de slagvaardigheid toeneemt. Daarnaast hebben de jaarcoördinatoren 1 en 2
vanuit hun functie zitting in de curriculumcommissie. De commissie heeft op die manier goed zicht op
de inrichting en inhoud van die opleidingsjaren en kan vanuit haar verantwoordelijkheid goed toezien op
en bijsturen rond de kwaliteit van het onderwijs(materiaal) in die opleidingsjaren. De huidige voorzitter is
inmiddels benoemd als jaarcoördinator jaar 2. Omdat de curriculumcommissie een onafhankelijke
voorzitter kent, niet zijnde een van de jaarcoördinatoren, is een nieuwe voorzitter benoemd.
2. Wijziging van de samenstelling van de opleidingscommissie: een basale voorwaarde voor een
goede invulling van de verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie is een adequate samenstelling
van de commissie, waarin de verschillende opleidingsvarianten vertegenwoordigd zijn. Alleen wanneer
de verschillende varianten adequaat vertegenwoordigd zijn kan de commissie over voldoende kennis
van en ervaring met de verschillende varianten beschikken om als gesprekspartner / medezeggenschap
te functioneren in relatie tot het opleidingsmanagement. Datzelfde geldt voor het
‘vertegenwoordigingsaspect’: zowel studenten als docenten voelen zich niet of niet adequaat
vertegenwoordigd wanneer er niet of nauwelijks studenten of docenten zitting hebben in de
opleidingscommissie vanuit de opleidingsvariant.
Het is wettelijk bepaald dat de samenstelling van de opleidingscommissie bepaald wordt door middel
van verkiezingen. De huidige samenstelling is tot stand gekomen doordat zich enerzijds onvoldoende
docenten vanuit de duale/deeltijd varianten hadden gekandideerd; anderzijds waren er wel studenten uit
de duale en deeltijd kandidaat maar zijn vooral de studenten uit de voltijd LAW-variant verkozen. Aan
het eerste is door stimulering van de kandidaatstelling wat te doen; aan het tweede niet. De opleiding
heeft ook eerder met een minder representatieve samenstelling van de opleidingscommissie te maken
gehad – alleen was toen de voltijd LAW-variant ondervertegenwoordigd.
De opleiding en het opleidingsmanagement hechten veel waarde aan de rol van de
opleidingscommissie, in de kwaliteitszorg (het bespreken van de kwaliteit van de opleiding zoals die
door studenten wordt ervaren) en in de medezeggenschap als gesprekspartner van het
opleidingsmanagement. Er is de opleiding daarom veel aan gelegen een structurele oplossing voor dit
vraagstuk te vinden. De directeur van de faculteit BRV, waarvan de opleiding onderdeel uitmaakt, heeft
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in samenspraak met het College van Bestuur, de Hogeschoolraad en de ondersteunende diensten
binnen de hogeschool onderzocht hoe we kunnen garanderen dat de verschillende varianten adequaat
vertegenwoordigd zijn.
Dit leidde tot een voorstel dat is voorgelegd aan het College van Bestuur en de Hogeschoolraad. In
haar vergadering van 26 maart stemde de Hogeschoolraad in met een constructie waarin
‘kwaliteitszetels’ gereserveerd zijn voor vertegenwoordigers van de twee verschillende leeromgevingen:
- 2 docenten en 2 studenten vanuit het voltijd LAW-programma;
- 2 docenten en 2 studenten vanuit de duale en deeltijd programma’s.
De noodzakelijke wijzigingen in het kiesreglement kunnen plaatsvinden voor de verkiezingen
plaatsvinden in mei 2020, hetgeen betekent dat met ingang van 2020-2021 beide leeromgevingen
adequaat vertegenwoordigd zijn in de opleidingscommissie.
3. Klankbordgroepen HBO-rechten (duaal en deeltijd)
De duale en deeltijd varianten hebben, vergelijkbaar met de voltijd LAW-variant, voor ieder
opleidingsjaar van elke variant een klankbordgroep samengesteld uit klassenvertegenwoordigers. Het
doel van het samenstellen van de klankbordgroepen is het bespreken van de ervaringen van studenten
per onderwijsperiode (blok), het bespreken en verdiepen van de uitkomsten van de onderwijsevaluaties,
en het bespreken van wensen en mogelijkheden voor verbetering.
De klankbordgroepen zijn samengesteld in september 2019, en hebben na ieder blok vergaderd. De
uitkomsten van de klankbordvergaderingen worden steeds besproken in het MT en in de
teamvergadering. De leden van de klankbordgroepen hebben feedback gehad over de wijze waarop
hun conclusies en aanbevelingen worden opgepakt. In volgende academische jaren zullen de
klankbordgroepen aan het begin van het jaar steeds opnieuw worden (aan)gevuld.
Na afloop van dit studiejaar evalueren we als opleiding het functioneren van de klankbordgroepen. We
betrekken daar niet alleen het eigen beeld van de (waardevolle) input die we langs deze weg van
studenten krijgen, maar bevragen ook de leden van de klankbordgroepen naar hun oordeel over het
functioneren en mogelijke aanpassingen die naar hun oordeel wenselijk zijn. We onderzoeken ook in
hoeverre de bredere studentenpopulatie bekend is met de klankbordgroepen en de punten die daaruit
naar voren zijn gekomen.
4. Versterken kwaliteitscultuur en –afspraken
De twee laatstgenoemde punten zijn direct gericht op twee cruciale verbeterpunten die het panel in het
adviesrapport benoemt in relatie tot de kwaliteitszorg, maar als opleiding HBO-rechten (du/dt) willen we
meer. We zetten in op het ontwikkelen / invoeren / hanteren van een positieve / constructieve
kwaliteitscultuur waarin we heldere afspraken hanteren over hoe we zicht houden op de kwaliteit /
resultaten / effecten van ons werk; we geven en bespreken feedback ‘met open vizier’ en trekken
daaruit conclusies die ons in staat stellen de opleiding verder te ontwikkelen en verbeteren. We maken
ook zichtbaar hoe we de feedback oppakken en waarom. De heldere afspraken zijn georganiseerd rond
de vier W’s: Wie evalueert, Wat wordt geëvalueerd (en hoe gebeurt dat), Wanneer wordt geëvalueerd
en Waar worden de uitkomsten opgeslagen. In aanvulling daarop is in Kwaliteitskalender vastgelegd
waar en wanneer de uitkomsten van deze evaluaties en eventuele maatregelen naar aanleiding
daarvan besproken worden met de relevante commissies en stakeholders.
Het versterken van de kwaliteitscultuur vraagt tijd – tijd om afspraken te maken over hoe we
samenwerken, tijd om het in te voeren en tijd om het verder aan te scherpen en ontwikkelen. We zien
de volgende stappen voor ons in dat proces:
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-

-

-

We besteden gedurende opleidingsjaar 2019-2020 een tweetal teambijeenkomsten aan de PDCA en
de manier waarop we evalueren, feedback geven en verbeteren. De eerste bijeenkomst vond plaats
in november 2019; de tweede bijeenkomst vindt voorjaar 2020 plaats.
Bij punt 1. van de verbeteracties bij deze standaard is al vermeld dat de taken en
verantwoordelijkheden zijn omschreven en vastgelegd. Bij deze stap hoort dat we (mede naar
aanleiding van de teambijeenkomsten) in een PDCA-document / kwaliteitshandboek concreet
vastleggen door wie, op welke manier, op welk moment en waar (Wie, Wat, Wanneer, Waar)
evaluaties worden uitgevoerd, besproken en vastgelegd. Onderdeel van dat document is een
kwaliteitszorgkalender voor HBO-rechten duaal en deeltijd, gericht op opleidingsjaar 2020-2021 (en
verder).
We hebben overleg gevoerd met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, die een praktisch en goed
werkend systeem hanteren binnen Sharepoint waarmee steeds goed zicht op de PDCA-cyclus kan
worden gehouden. We hebben op basis daarvan ons eigen systeem ontwikkeld en ingericht.

5. Implementatie DICE
In de zelfevaluatie ten behoeve van de visitatie hebben we als opleiding al vermeld dat het
hogeschoolbreed toegepaste evaluatiesysteem Questback zal worden vervangen. In de zomer van
2019 is besloten dat Questback hogeschoolbreed vervangen wordt door DICE. De implementatie van
DICE is hogeschoolbreed vertraagd, en wordt nu voor opleidingsjaar 2020-2021 voorzien. De faculteit
BRV en de opleiding HBO-rechten richten zich op een goede inpassing van DICE in de afspraken die
binnen de opleiding zijn gemaakt over de versterking van de kwaliteitscultuur. Binnen de faculteit BRV
is een implementatieplan opgesteld. Voor de opleiding betekent dit concreet dat medio juni 2020 het
evaluatieplan voor 2020-2021 vastgesteld is.
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Acties
Verantwoordelijk
(Wie)
Opleidingsmanager

Directeur BRV

Opleidingsmanager

Opleidingsmanager

Actie
(Wat)
Organisatie HBO-rechten (du/dt):
- vastleggen taken en verantwoordelijkheden
- benoemen coördinatoren jaar 1 en jaar 2
- herstructureren curriculumcommissie
- PDCA-document / kwaliteitshandboek
Samenstelling Opleidingscommissie
Via College van Bestuur / Hogeschoolraad wijzigen
Kiesreglement HHS. De opleidingscommissie bevat dan
‘kwaliteitszetels’ die garanderen dat elk van de
leeromgevingen vertegenwoordigd wordt door 2
docenten en 2 studenten.
Klankbordgroepen HBO-rechten
- Samenstellen klankbordgroepen
- Klankbordgroepbijeenkomsten beleggen
- Input uit klankbordgroepen oppakken, bespreken
- Feedback aan klankbordgroepen en studenten
Versterken kwaliteitscultuur en -afspraken
-

Directeur BRV

Teambijeenkomst november 2019

PDCA-document / kwaliteitshandboek
Teambijeenkomst april/mei 2020
Kwaliteitskalender 2020-2021
Inrichting Sharepoint ter ondersteuning / realisatie
PDCA-cyclus
Implementatie DICE
- Aanwijzen implementatiemanager
- Vaststellen plan van aanpak implementatie
- Integratie implementatie DICE met kwaliteitskalender
en werkafspraken HBO-rechten ten aanzien van
kwaliteitscultuur en afspraken

Status / datum gereed
(Wanneer)
Gereed (januari 2020)
Gereed (januari 2020)
In behandeling
Concept, afronding juni 2020
CvB akkoord
(maart 2020)
HR akkoord
(26 maart 2020)
Verkiezingen: mei 2020
Gerealiseerd
Gerealiseerd, ieder blok
Gerealiseerd, ieder blok
Gerealiseerd, ieder blok
Gerealiseerd
April 2020
Voorjaar 2020
Voorjaar 2020
Juni 2020

Januari 2020
Maart 2020
September 2020

Monitoring en evaluatie verbeteractiviteiten
Wie

Wat

Wanneer

Klankbordgroep jr 3 +
jaar 4

Studenttevredenheid Y1-Y4
Bespreken feedback van studenten uit moduleevaluaties, studeerbaarheid van het programma,
communicatie en organisatie van de opleiding.
Organisatie-ontwikkeling
Feedback uit module-evaluaties en klankbordgroepen
Ontwikkeling en implementatie nieuw curriculum
Ontwikkelen Kwaliteitscultuur
Monitoring voortgang Verbeterplan

Doorlopend, ieder
kwartaal

Team meetings

Opleidingscommissie

Monitoring + evaluatie ontwikkeling en implementatie
nieuw curriculum
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Doorlopend, ieder
kwartaal

Ieder kwartaal, op basis
evaluatie-uitkomsten en
voortgangsrapport
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Voortgang van het herstelplan monitoren
De voortgang van het herstelplan wordt op verschillende manieren en niveaus gemonitord.
Het eerste en belangrijkste niveau is het niveau van de opleidingsvarianten zelf. De opleidingsmanagers
(duaal/deeltijd resp. voltijd) zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de activiteiten die in het herstelplan
zijn opgenomen. Zij sturen op de voortgang van de activiteiten.
Het tweede niveau is het niveau van de CROHO-opleiding als geheel en de faculteit. Ieder blok komen de
faculteitsdirecteur en de beide opleidingsmanagers bijeen om de voortgang van het verbeterplan te
bespreken: welke aandachtspunten doen zich voor bij de ontwikkeling en/of de implementatie van de
verbeteracties? De uitkomsten van de evaluaties van de effecten van de genomen maatregelen (die in de
Actielijsten zijn opgenomen) worden daar ook besproken, waarna bezien wordt of aanvullende acties nodig
zijn. Het overleg wordt ondersteund vanuit team BAK binnen het faculteitsbureau. Na ieder blok wordt een
stand-van-zaken document opgemaakt, dat door de directeur gebruikt wordt om aan het college van
bestuur te rapporteren; dat document wordt ook ieder kwartaal aan de opleidingscommissie ter beschikking
gesteld.
De voortgang van het verbeterplan wordt binnen de varianten regelmatig gedeeld en besproken met de
verschillende commissies en coördinatoren overleggen. Met de opleidingscommissie is op basis van het
verbeterplan een overlegfrequentie vastgesteld. De opleidingscommissie ontvangt uiteraard de overzichten
van de stand van zaken en de evaluatieresultaten, en betrekt deze bij de bespreking.
Uiteraard worden daarnaast de normale communicatiekanalen gebruikt: communicatie in de richting van
studenten en het werkveld, maar ook binnen de opleiding en hogeschool (teamoverleggen binnen de
varianten, maraps en jaarverslagen in de rapportage-lijn binnen de hogeschool).
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Bijlage
Overzicht verbetermaatregelen in relatie tot tekortkomingen
Tekortkoming*
Variant
Standaard 2 - Oriëntatie
A.
du/dt

B.

du/dt

C.

vt

Standaard 4 - Leeromgeving
D.
du/dt

E.

du/dt

F.

du/dt

G.

du/dt

H.

du/dt

Actie / maatregel

Realisatie

Verplicht vak Onderzoeksvaardigheden in jaar 3
Ontwikkeling doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden
Beroepsopdrachten jaar 3
Ontwikkeling doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden
Integratie onderzoeksvaardigheden in jaar 1+2
Inrichting afstudeerfase
Scholing docenten tav onderzoeksvaardigheden
Curriculum development
Jaar 1 en 3
Jaar 2 en 4

Gerealiseerd 2019-2020
Implementatie 2020-2021

Versterking afstemming begeleiding en beoordeling LAP
Overleg en afstemming met werkveldcommissie
Aanscherpen werkgevershandleiding LAP
Versterking afstemming begeleiding en beoordeling LAP
Overleg en afstemming met werkveldcommissie
Aanscherpen werkgevershandleiding LAP
Versterking afstemming begeleiding en beoordeling LAP
- Overleg en afstemming met werkveldcommissie
- Aanscherpen werkgevershandleiding LAP
Vergroting studeerbaarheid LAP
Verkorting LAP-periode
Vermindering aantal beroepsopdrachten per periode
Herinrichting terugkomdag tijdens LAP
Versterking afstemming begeleiding en beoordeling LAP
Verhelderen niveau-classificering van beroepsproducten

2019-2020; gereed juli 2020
Implementatie, monitoring en evaluatie in
2020-2021
2019-2020; gereed juli 2020
Implementatie, monitoring en evaluatie in
2020-2021
2019-2020; gereed juli 2020
Implementatie, monitoring en evaluatie in
2020-2021
Gerealiseerd 2019-2020
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Implementatie 2020-2021
Juli 2020 (jaar1); Juli 2021 (jaar 2)
Juli 2021
Doorlopend
Juli 2020; implementatie 2020-2021
Juli 2021; implementatie 2021-2022

2019-2020; gereed juni 2020
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Implementatie, monitoring en evaluatie in
2020-2021
Standaard 9 – Kwaliteitszorg
I.
du/dt

Aanbeveling
J.

du/dt

Organisatie HBO-rechten (du/dt)
Klankbordgroepen HBO-rechten
Versterken kwaliteitscultuur en –afspraken
Implementatie DICE

Januari 2020
Functioneren in 2019-2020
2019-2020; doorontwikkelen 2020-2021
2020-2021

Samenstelling opleidingscommissie (kwaliteitszetels)

Voorjaar 2020

*De tekortkomingen die door het panel zijn geconstateerd zijn in het tweede hoofdstuk van dit verbeterplan over het visitatierapport aangeduid met een letter. De
hierboven opgenomen letters verwijzen daarnaar.
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Addendum Verbeterplan HBO Rechten: LAW & Duaal/Deeltijd
CROHO 39205
Bij de afronding van het verbeterplan werd duidelijk dat de Corona-crisis een forse impact op het hoger
onderwijs zou hebben. In de inleiding van het Verbeterplan is daarom de volgende ‘disclaimer’
opgenomen:

COVID 19
Tijdens de afrondende fase van het opstellen van het verbeterplan kwamen de ontwikkelingen
rond het Corona-virus in een stroomversnelling. Het (fysieke) onderwijs binnen De Haagse
Hogeschool werd stilgelegd, conform het advies van RIVM en regering, en zo goed mogelijk
vervangen door aanbod op afstand.
Deze maatregel is voor studenten, docenten en staf uiteraard zeer ingrijpend, en vergt veel tijd en
aandacht. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe lang deze periode zal duren. Ook
onduidelijk is welke impact het opnieuw opstarten van het onderwijs zal hebben op de voor dit
proces benodigde tijd.
De uitvoering van de in dit plan opgenomen verbeterplannen kan door deze omstandigheden
beïnvloed worden. De doelen blijven gelijk; de voortgang en planning stellen we naar bevind van
zaken en in nauw overleg met opleidingscommissie en overige betrokkenen bij.

Het verbeterplan voorziet in de invoering van een nieuw curriculum, dat inmiddels ‘in de steigers’ staat:
voor alle varianten geldt dat het ontwerp gereed is; in de maanden april – augustus zou de verdere
inhoudelijke ontwikkeling van de nieuwe cursussen starten.
De corona-crisis heeft inmiddels twee belangrijke effecten, die van invloed zijn op de mogelijkheid om
de invoering van het nieuwe curriculum conform planning uit te voeren:
-

-

Het uitstel van het bindend studieadvies, waardoor er volgend jaar een (aanzienlijk) grotere
groep studenten binnen de opleiding actief is, die delen van het eerste jaars curriculum moeten
herkansen. Dat betekent zowel in verband met mogelijk responsie-onderwijs als met het
beschikbaar stellen en nakijken van de herkansingstentamens een aanzienlijk grotere belasting
wanneer sprake is van een vernieuwd curriculum.
Het ‘online’ aanbieden van onderwijs en digitale toetsing vraagt veel tijd en aandacht van
docenten en van het management. In de periode waarin docenten en management deze grote
extra inspanning leveren, zou in de normale situatie de verdere inhoudelijke ontwikkeling /
invulling van cursussen plaats hebben moeten vinden. Het is niet goed mogelijk die beide
inspanningen gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Wij hebben binnen de verschillende varianten bezien hoe deze twee ontwikkelingen / effecten het best
kunnen worden opgepakt. In het onderstaande worden de maatregelen per variant weergegeven.
Het besluit over een aangepaste fasering en implementatie van de curriculumvernieuwing is genomen in
nauw overleg met de opleidingscommissie die daar haar goedkeuring aan heeft gehecht.

Law
(in English)
The LAW programme is now offered in a digital form, as are the exams. Both the teaching and the exams
have never to this extent been done digitally, so this process requires an enormous commitment,
flexibility and creativity – for lecturers, support staff and management. We have decided to continue
with the exams, even though it asks an extra effort from the lecturers for several reasons:
•
•
•
•
•

We want to limit the backlog for our students
We want to keep education going as much as possible
We have confidence in our staff that we can execute this
The Exam Board agree with the path we have chosen
The BSA decision of the THUAS Board (and impacts thereof on next year’s Y1/Y2 cohort).

At this point in time (April 2020) it is still unclear how long this ‘quarantine situation’ will last, which is
also an important factor in the decision of how to proceed. We have the confidence that our LAW
lecturers can execute alternative ways of teaching and testing, that they are willing to go the extra mile
to ensure that our students have the smallest backlog possible.
Impact on education – new curriculum
At the same time, we are aware that good education requires a creative process, room to think in our
heads, time to materialize in order to go that extra mile. Our original time frame for implementing the
new curriculum was tight, but doable. However, with the effects of the Corona crisis on top of it (more
students with delays in Y2 as a result of the postponed BSA; the effort towards delivering education and
tests online), we think that the demand on us as LAW team is too large and non-sustainable if we still
want to provide high quality level education and give the right amount of attention to our students. We
also want to value that lecturers are able to put in their creativity in providing high quality education.
We have therefore decided to postpone the introduction of the new curriculum for Y1 and Y3 with one
academic year. The postponement of the new curriculum means among other things:
• The start date (implementation) is postponed with one academic year;
• Much of the work done already is not lost and does not need to be done over again (example: the

build in of the new curriculum in the planning system will continue, the further preparation of
modules will proceed in the next academic year)
• It will request a certain amount of updating the current Y1 and Y3 courses (but always in the light of
the transfer to the new curriculum, try and make a win/win so that you can use material also the
year after when the new curriculum will run)
• It will request of several sub teams in our group extra work (think of PR activities that need to be
adjusted, rostering/scheduling, extra communication to students and ‘students to be’, adjustment of
the concept PER again, et cetera)

• It gives (thinking) room to lecturers to cope with the current situation for our students and

themselves;
• It offers breathing space to also make necessary arrangements for the students that use the BSA
postponement opportunity the university offers (which leads to an extra amount of students redoing
Y1 or parts of Y1)
• Given the BSA decision and from capacity point of view LAW cannot double-run an old and new
curriculum at the same time.
• Management will post a new time frame for continuation of the development activities for Y1 and Y3
before summer.
For LAW, the key aspect of the Improvement Plan is the adjustment in the graduation phase. This work
will continue as planned: the adjusted graduation phase (Y4) will be implemented in academic year
2021-2022. The timeline for this development is as follows:
• The curriculum committee has been asked to prepare a draft graduation programme that meets the

national profile demands and the THUAS Educational Vision before June 1st, 2020. They are
committed to deliver.
• Broad consultation on that draft is planned in the period September/November 2020.
• Implementation of the adjusted graduation programme will take place in academic year 2021/2022.

Duaal
Binnen de duale variant is in het herstelplan de invoering van een vernieuwd curriculum een cruciaal
onderdeel van de benodigde verbetermaatregelen. Het verbeterplan voorziet de invoering van jaar 1 en
jaar 3 in 2020-2021 en de invoering van jaar 2 en jaar 4 in 2021-2022.
Ten aanzien van de invoering van deze leerjaren heeft het management in nauwe samenspraak met de
werkgroep Herziening Curriculum ten aanzien van de verschillende leerjaren het volgende afgewogen:
Jaar 1
- Als gevolg van het uitstel van het (N)BSA zal een aanzienlijk deel van de studenten volgend jaar
gebruik moeten maken van de mogelijkheid om (delen van) het huidige eerstejaars curriculum te
herkansen. De OER verplicht de opleiding studenten nog ten minste een jaar de gelegenheid te geven
cursussen af te ronden. Studenten zullen behoefte hebben aan flankerend onderwijs – op zijn minst
responsiecolleges.
- De inhoudelijke ontwikkeling van de cursussen moet in de komende periode plaatsvinden; terwijl als
gevolg van de inspanning om het huidige onderwijs digitaal aan gaan te bieden weinig tijd en ruimte
voor die ontwikkeling beschikbaar is.
- De invoering van een nieuw curriculum is niet alleen gericht op nieuwe cursussen, maar ook op het
vernieuwen van de didactiek: meer nadruk op activerende werkvormen en verwante maatregelen,
gericht op het activeren van studenten en het vergroten van studiesucces. ‘Stilstaan is geen optie’ is
een belangrijke overweging.
Tegen deze achtergrond is het volgende voorstel geformuleerd en met de relevante commissies
(opleidingscommissie, curriculumcommissie) besproken:

- De invoering van jaar 1 wordt uitgesteld. Studenten met een beperkte achterstand kunnen toetsen
herkansen middels dezelfde toets die nieuwe eerstejaars studenten afleggen; studenten met meer
studieachterstand en/of de behoefte om (delen van) het eerste jaars-programma opnieuw te volgen
kunnen dat doen. Voor studenten is dus meer toegang tot onderwijs dat zij moeten herkansen
voorhanden; voor docenten is de inspanning van de naar verwachting veel grotere groep
‘herkansers’ beter behapbaar.
- Didactische elementen, gericht op activerende werkvormen en (elementen van) cumulatieve toetsing
worden wèl ingevoerd. Docenten doen daarmee ervaring op; bij de introductie van het nieuwe
curriculum zijn we dan didactisch een stap verder.
Jaar 3
- Het nieuwe jaar 3 bevat kernelementen van het verbeterplan: de aangepaste LAP-periode, het
nieuwe binnenschoolse programma dat gericht is op de begeleiding van de LAP en de module
Onderzoeksvaardigheden. De implementatie van deze onderdelen is cruciaal in het licht van de door
studenten gewenste en in het licht van het visitatierapport noodzakelijke verbeteringen.
- De onderdelen voor het nieuwe jaar 3 zijn grotendeels gereed voor implementatie.
Tegen deze achtergrond is besloten de implementatie van jaar 3 van het nieuwe curriculum conform
planning doorgang te laten vinden.

Deeltijd
De impact van de ontwikkelingen op het verbeterplan voor de deeltijd-variant is beperkter dan voor de
overige varianten. De invoering van het vernieuwde curriculum voor de deeltijd-variant gaat door
conform planning.

Overzicht verbetermaatregelen
Het onderstaand overzicht laat in één oogopslag zien hoe het hierboven geschetste besluit tot uitstel
van onderdelen van het verbeterplan leidt. Het overzicht laat zien dat de impact op de doelen van het
verbeterplan vrijwel nihil is:
- Binnen de duale variant wordt het nieuwe curriculum, met (via de onderzoekslijn) een andere
integratie van de onderzoeksvaardigheden in jaar 1 en 2 het curriculum een jaar uitgesteld. In het
huidige curriculum zijn de onderzoeksvaardigheden in jaar 1 en 2 geïntegreerd in de juridische
vaardigheden. De overige maatregelen gerichte op het versterken van het praktijkgericht onderzoek
(verplicht vak Onderzoeksvaardigheden jaar 3; benoeming hogeschoolhoofddocent; herinrichting
afstudeerfase) vinden conform planning plaats. De maatregelen gericht op standaard 4 en standaard
9 worden niet negatief beïnvloed door het uitstel.
- Binnen de voltijd-variant wordt de invoering van het nieuwe curriculum met een jaar uitgesteld,
maar de ontwikkeling en invoering van de vernieuwde, meer op praktijkgericht onderzoek gerichte
afstudeerfase wordt conform planning uitgevoerd.

Standaard
2. Oriëntatie

4. Leeromgeving
9. Kwaliteitszorg

•

Maatregel
-ontwikkeling oz-lijn jr 1
- onderzoeksvaardigheden jr 3
- benoeming hogeschoolhoofddocent
- integratie oz vaardigheden jaar 1 + 2
Oz-vaardigh in huidig curriculum geïntegreerd in
Juridische Vaardigheden;
oz-lijn in nieuw curriculum uitgesteld
- herinrichting afstudeerfase HBO-rechten

Conform huidig curriculum
2020-2021;
Uitgesteld, 2021-2022
Conform plan, 2020

- Herinrichting afstudeerfase LAW
Ontwikkeling vernieuwde afstudeerfase
Implementatie vernieuwde afstudeerfase
- verkorting LAP-periode
- versterking afstemming begeleiding + beoordeling LAP
- Inrichting interne organisatie
- Organisatie HBO-rechten (du/dt)
- Samenstelling opleidingscommissie
- Klankbordgroepen HBO-rechten
- Versterken kwaliteitscultuur en –afspraken
- Implementatie DICE

Conform plan:
2020-2021
2021-2022
Conform plan, 2020-2021
Conform plan, 2020-2021
Gerealiseerd, 2020
Conform plan, 2020
Gerealiseerd, 2020
Gerealiseerd, 2019-2020
Conform plan, doorlopend
Conform plan, 2020

Gebaseerd op overzicht acties per standaard in het verbeterplan

Planning
Uitgesteld, 2021
Conform plan, 2020
Conform plan, 2020

