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Wat is het doel van het project Programmanormen? 
 
De faculteit der Geesteswetenschappen kent veel opleidingen met een interdisciplinair karakter en 
verschilt daarin van de andere  faculteiten. 
Programmanormen worden ontwikkeld met een drieledig doel: om meer eenheid en balans te 
brengen in het onderwijs, om de werkdruk te verlagen en om de faculteit financieel gezond te 
houden.  
 
Waarom is het project Programmanormen gestart? 
 
Het project Programmanormen is gestart om het gesprek tussen opleidingsvoorzitters en 
onderwijsdirecteuren over de inzet van docenten van kaders te voorzien, het gesprek met het 
faculteitsbureau vanuit heldere uitgangspunten te kunnen voeren en volgt uit de Two to Tango en 
Matrix-discussies. 
 
De reden voor de ontwikkeling van het model docent-onderwijstijd en het model taakstelling 
onderwijs-onderzoek-bestuur & beheer was om de grote verschillen tussen de instituten te 
harmoniseren. Dat zorgt voor een grote mate van eerlijkheid (fairness) en duidelijkheid naar 
studenten èn docenten, in termen van gelijkheid in (uitvoering van) de keuzes en mogelijkheden in de 
onderwijsprogramma’s. Daarnaast biedt het vaststellen van programmanormen ook kaders voor 
financiële middelen en – in bepaalde gevallen- verlaging van werkdruk. 
 
Uit welke onderdelen bestaat het project? 
 
In dit project worden drie ‘modellen’ ontwikkeld waarmee de normen worden aangeduid, namelijk: 
 
1. Model taakstelling onderwijs - onderzoek – bestuur & beheer, waarmee de verdeling tussen deze 
drie taakgebieden op verschillende niveaus wordt aangeduid. 
2. Model docent-onderwijs-tijd, waarmee de tijd wordt aangeduid op welke manier de docent zijn tijd 
besteed in het kader van onderwijs gerelateerde taken. 
3.Curriculum Model, waarmee het kader van opleidingen wordt aangeduid. 
 
Welk probleem lost het project Programmanormen op? 
 
Het project Programmanormen lost de bestaande ongelijkheid voor docenten en studenten op. Voor 
docenten lost het ongelijke urenbelasting op. Voor studenten lost het ongelijke keuzemogelijkheden 
op. Een andere, minstens zo belangrijke doelstelling van het project is financiële stabiliteit van de 
faculteit. Het project heeft een positieve effect op de werkdruk, omdat de middelen (docenturen) 
eerlijker worden verdeeld over de staf en onderwijstijd beter op elkaar kan worden afgestemd. Dat 
leidt dat tot minder onderwijsbelasting en heeft  een positief effect op de huidige versnippering van 
werktijd. 
 
Voldoet het huidige systeem niet en waarom niet? 
 
Op dit moment zijn opleidingen zeer divers ingericht. Dit uit zich in verschillen tussen de omvang van 
onderwijseenheden (5 ec of 10 ec vakken) en in het aantal geprogrammeerde onderwijsuren per 
onderwijseenheid (contacturen, begeleidingsuren en toetsing). 



Ook worden verschillende werkvormen ingezet, zijn er soms veel en soms weinig of geen keuzevakken 
voor studenten; soms heeft een opleiding formele afstudeerrichtingen, soms niet. De gevolgen voor 
studenten zijn dat er te grote verschillen zijn in de omvang, de vorm en het aantal vakken (en keuzes) 
dat wordt aangeboden. Het zicht op de kosten van het onderwijs is daardoor beperkt. 
 
Wat gebeurt er als we niks doen? 
 
Als er niets gedaan wordt, levert dit op termijn problemen op met de financiering van het onderwijs. 
We hebben om financieel gezond te blijven – ook in de toekomst - een goede inhoudelijke 
onderbouwing nodig voor de verdeling van het geld. Die onderbouwing wordt onder andere gegeven 
door dit model waaraan we de verdeling onderwijstijd en middelen kunnen toetsen en waarmee we 
middelen eerlijker en transparanter kunnen verdelen. Zonder modellen moeten we ons blijven 
baseren op een diffuse, historisch gegroeide onduidelijke verdeling van tijd en middelen. Zonder 
modelmatige toetssteen kan een en ander leiden tot willekeur. En dat is een onwenselijke situatie.  
 
Wat levert het mij* op? 
• WD’s - op logische uitgangspunten gebaseerde richtlijnen om het onderwijs binnen de faculteit op 

duurzame wijze in te richten. 
• Onderwijsdirecteuren - richtlijnen om de dialoog met de opleidingsvoorzitters over de bestaffing van 

het onderwijs op een onderbouwde heldere en transparante wijze te kunnen voeren. 
• Opleidingsvoorzitters - richtlijnen om de dialoog met de onderwijsdirecteuren over de bestaffing van 

het onderwijs op een onderbouwde heldere en transparante wijze te kunnen voeren. Een model dat  
opleidingen een kader biedt (aantal studenten resulteert in x middelen) waarmee de opleidingen 
zelf het onderwijs in kunnen richten (aantal werkcolleges, hoorcolleges etc.).  

• Docenten - heldere en transparante richtlijnen die de docent-onderwijs-tijd op een eerlijke wijze 
inzichtelijk maken. Een verlaagde (ervaren) werkdruk door vermindering van versnippering van de 
werktijd. 

• Studenten - eerlijke en transparante onderwijsprogramma’s die de basis vormen voor goed 
onderwijs. 

 
Zijn het programmarichtlijnen of programmanormen? 
 
Hoe het ook genoemd wordt, het gaat erom dat we vanuit een model het gesprek kunnen aangaan 
met opleidingen die afwijken van de bandbreedte. Significante afwijkingen kunnen dan worden 
besproken en indien noodzakelijk zullen er maatregelen moeten worden genomen. Overigens is de 
verwachting dat de meeste opleidingen binnen de bandbreedte vallen.  
 
Wat is de samenhang tussen programmanormen en het aantal studenten?  
 
Het aantal studenten dat gebruikt wordt voor de berekening van het model docent-onderwijs-tijd en 
het model curriculumnormen is het meerjarig gemiddelde (3-jaar) van het aantal studenten in de 
opleiding. 
 
Wat als het plaatje docenten/ vakken nu al  past? 
 
Als het plaatje docenten/vakken al past, hoeft er naar verwachting niets te gebeuren. 
 
Wat kunnen de consequenties zijn voor bepaalde vakken? 
 
Een van de gevolgen van het project  kan naar verwachting  zijn dat het aantal door de faculteit 
verzorgde vakken vermindert ten opzichte van het huidige aantal. 
 



Hoe kunnen programmanormen bijdragen aan de verlaging van de werkdruk? 

 
De richtlijnen van de docent-onderwijs-tijd zijn gebaseerd op reële uitgangspunten en ervaringen. Het 
gebruik van de richtlijnen docent-onderwijs-tijd biedt de garantie dat de ‘belasting’ op 
onderwijsstaken niet boven de 100% van de beschikbare onderwijstijd zal komen. Daarnaast is te 
verwachten dat er minder onderwijseenheden worden verzorgd en dat daardoor ook de 
gemeenschappelijke werkdruk zal verlagen.  
 
Hoe kan de invoering van programmanormen geld voor de faculteit opleveren? 
 
De invoering van programmanormen is er op gericht om beter zicht te krijgen op de balans tussen 
inkomsten en uitgaven van de faculteit en om de faculteit – ook op de langere termijn - financieel 
gezond te houden.  
 
 


