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Veel docenten universiteit
zonder didactisch diploma
Studenten wijzen bij het
begin van het academisch
jaar op afwezige scholing in
lesgeven bij haast drie van
de tien docenten.

Door�onze�redacteur�Maarten�Huygen

AMSTERDAM.�Bijna drie op de tien do-
centen aan de universiteit hebben
geen enkele kwalificatie of scholing
om college te geven. Dat blijkt uit een
inventarisatie van het Interstedelijk
Studentenoverleg (ISO) die deze
maandag uitkomt bij de opening van
het academisch jaar.

De cijfers staan op gespannen voet
met de onderlinge afspraak van de
universiteiten, acht jaar geleden, dat
elke docent ten minste een bewijs van
vakbekwaamheid moet hebben, de
zogenoemde Basiskwalificatie On-
derwijs. Deze BKO is ook de basis voor
de prestatieafspraken van de univer-
siteiten met de overheid in 2012.

Jan Sinnige, voorzitter van het ISO,
vindt dat dit gebrek aan kwalificaties
in schrijnend contrast staat met de
bekwaamheidsvereisten om les te ge-
ven voor het middelbaar en primair

onderwijs. Onderwijs heeft een lage
status aan de universiteit. Docenten
worden op onderzoek afgerekend en
schuiven veel onderwijs af.

Ruim 70 procent van de promo-
vendi moet meer college geven dan
waarvoor ze betaald krijgen, blijkt uit
een eerdere peiling van het ISO en het
Promovendi Netwerk Nederland.
Bijna de helft van die promovendi
vindt dat ze te weinig begeleiding
krijgen bij het lesgeven.

Tevredenheid niet gestegen
De tevredenheid van bachelorstuden-
ten over de colleges die ze krijgen, is
niet gestegen sinds in 2008 afspraken
zijn gemaakt voor verbeteringen. Vol-
gens de Nationale Studentenenquête
is zo’n 30 procent o nte v re d e n .

Er is grote variatie in het percentage
docenten met een kwalificatie. De
Universiteit Leiden heeft de meeste
aandacht voor professionalisering:
daar is 88,5 procent ge k w a l i f i c e e rd .
De Technische Universiteit Eindho-
ven staat onderaan: 47 procent van de
docenten daar heeft een kwalificatie.

Opmerkelijk is dat er geen sterk
verband bestaat tussen het percen-
tage gekwalificeerde docenten en de
tevredenheid van de studenten. Zo

heeft de Rijksuniversiteit Groningen
veel docenten met een basiskwalifi-
catie, 85,4 procent. Maar de tevre-
denheid van studenten over docen-
ten zit ongeveer op het gemiddelde.
De tevredenheid van studenten aan
de TU Eindhoven over de daar vaak
ongekwalificeerde docenten is iets
groter. De studenten aan de Wagenin-
gen Universiteit zijn uitzonderlijk te-
vreden over de in meerderheid onge-
kwalificeerde docenten (52 procent).

Simon Vink, woordvoerder van de
Wageningen Universiteit, is niet on-
der de indruk van het lage percentage
gekwalificeerde docenten daar. „We
zijn nummer één in de Keuzegids op
het gebied van onderwijs en docen-
te n”, zegt hij. „De Basiskwalificatie
Onderwijs is niet verplicht. Het is bij
ons wel onderdeel van de universi-
taire loopbaan.” Wageningen grijpt in
bij opleidingen en docenten die een
slecht oordeel krijgen van studenten.

Elke universiteit anders
Dat de Basiskwalificatie niet altijd tot
grotere tevredenheid van studenten
leidt, bewijst volgens studenten-
woordvoerder Sinnige dat deze onvol-
doende is om de kwaliteit van het on-
derwijs te garanderen. Hij pleit voor
dezelfde onderwijskwalific atie-eisen
vo o r alle universiteiten. De Basiskwa-
lificatie zou het minimum moeten
zijn, stelt Sinnige met verplichte scho-
ling na het behalen van het certificaat.
Op dit moment kan elke universiteit
de Basiskwalificatie zelf invullen.
Groningen heeft een sterk internatio-
naal element in het opleidingspro-
gramma, de Open Universiteit con-
centreert zich op online leren.

Veel ervaren docenten die al jaren
college geven, willen niet tussen alle
drukke werkzaamheden door z o’n
extra diploma halen. Bij de Universi-
teit Utrecht hoeven alleen docenten
met een meer dan 50 procent aanstel-
ling een BKO te halen. Bij Twente kre-
gen docenten met meer dan twintig
jaar ervaring een ontheffing.

Schrijnend contrast met basisonderwijs
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Top-8 van universiteiten met hoogste percentage docenten zonder 

onderwijsbevoegdheid

TU Eindhoven

Wageningen UR

Tilburg University

Universiteit Twente

VU Amsterdam

Erasmus Universiteit

Universiteit Maastricht

TU Delft
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