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De accreditatieorganisatie NVAO heeft de kwaliteit van de scripties bij 207 opleidingen uit de univer-

sitaire sector Geesteswetenschappen onderzocht.1 Het gaat zowel om de driejarige bacheloropleidingen 

(B) als de eenjarige masteropleidingen (M).2 In totaal zijn er 26 opleidingen afgekeurd.3 De NVAO vindt 

dat een zorgwekkend groot aantal: maar liefst 26 op de 207, dat is één op de acht opleidingen, schieten 

tekort in de borging van de kwaliteit van hun scripties. 

Dat is inderdaad best veel, maar is het ook echt zorgwekkend? De NVAO rapporteert niet hoeveel 

masteropleidingen onderzocht zijn en welk percentage daarvan is afgekeurd. De overgrote meerderheid 

van de studenten stroomt na hun bacheloropleiding naar een masteropleiding binnen de zelfde faculteit 

door. In maatschappelijk opzicht is het dus niet zo erg als de scripties van sommige bachelorstudenten 

iets minder streng beoordeeld worden, mits de faculteit vervolgens in de masterfase van hun studieloop-

baan serieus toetst of ze in staat zijn een eindscriptie van voldoende kwaliteit af te leveren. 

Met wat nattevingerwerk komen we op basis van de NVAO-gegevens tot het volgende overzicht van on-

derzochte masteropleidingen in combinatie met hun toeleverende bacheloropleidingen. Uit deze tabel 

kunnen we aflezen dat weliswaar 26 opleidingen tekortschieten in de borging van de kwaliteit van hun 

scripties, maar dat deze onvoldoende borging slechts bij negen opleidingen echt zorgwekkend is. 

 

Goedgekeurde M-opleidingen: 

geen gediplomeerden 

maakten ondermaatse M-scriptie 

Afgekeurde M-opleidingen: 

sommige gediplomeerden 

maakten ondermaatse M-scriptie 

Totaal 

aantal 

afgekeurde 

oplei-

dingen 

M- noch B- 

opleiding kent 

ondermaatse scripties 

niet M- doch alleen B- 

opleiding kent 

ondermaatse scripties 

zowel B- als M-

opleiding kent 

ondermaatse scripties 

niet B- doch alleen M- 

opleiding kent 

ondermaatse scripties 

p.m. n.v.t. 4 (M) 5 (M) 9 (M) 

Afgekeurde B-opleidingen: 

n.v.t 13 (B) 4 (B) n.v.t. 17 (B) 

Totaal: 26 
 
 

Waarom moeten we ons kwaad maken over dergelijke ongenuanceerde berichtgeving van de NVAO?4 

Het is het zoveelste voorbeeld van een club die haar eigen beleid en bestaansrecht meent te moeten recht-

vaardigen en verheerlijken door docenten en studenten met groot misbaar zwart te maken. Door haar toe-

doen schreeuwen de media nu moord en brand: de NVAO heeft aangetoond dat er diploma’s worden uit-

gedeeld die niks waard zijn! De suggestie wordt gewekt dat het wemelt van de genadezesjes. Er worden 

hals over kop ‘hersteltrajecten’ uitgezet om de misstanden te bestrijden en de zittende studenten worden 

daarbij niet gespaard. Ongetwijfeld worden scripties die met een zesje zijn goedgekeurd opnieuw beoor-

deeld, waarna de betrokken studenten en gediplomeerden worden geprest aanvullende prestaties te ver-

richten om hun twijfelachtige eindniveau alsnog op te vijzelen. Want de faculteit wil niet het risico lopen 

dat zij bij de eindevaluatie van het hersteltraject opnieuw aan de schandpaal wordt gezet. 

 

Wes Holleman 

weblog onderwijs 25-6-2014 

http://www.onderwijsethiek.nl 

                                                           
1  http://www.nvao.net/news/item/veel_onvoldoendes_voor_opleidingen_geesteswetenschappen/596 (24/6/2014) 

http://www.nvao.net/page/downloads/Achtergrondinformatie_beoordeling_Geesteswetenschappen_24_juni_2014.pdf 
2  Om de gedachten te bepalen: bij de vierjarige UU-opleiding Geschiedenis bedraagt de studielast van de bachelor-

scriptie 7,5 studiepunt (210 uur), van de masterscriptie (Praktijkgerichte variant) 15 studiepunten (420 uur) en van de 

masterscriptie (Theoretische variant) 22,5 studiepunt (630 uur). 
3  De NVAO bericht dat haar afkeuring in bijna alle gevallen mede gegrond is op onvoldoende borging van de kwaliteit 

van de scripties; eventuele andere gronden laten we hier buiten beschouwing.  
4  Een ander voorbeeld van haar gebrek aan nuance is dat de NVAO in haar berichtgeving niet verantwoordt welke mis-

standen precies zijn aangetroffen. Werden er zesjes uitgedeeld terwijl de scriptie niet meer dan een vier waard was of 

ging het ook om achten die volgens de visitatiecommissie niet meer dan een zes verdienden? Verder tast de lezer in 

het duister over de criteria die gehanteerd zijn bij het trekken van de steekproef uit de populatie van goedgekeurde 

scripties. Heeft de visitatiecommissie zich geconcentreerd op de scripties die met een zesje beoordeeld zijn? En welke 

maatstaven zijn bij de visitatie aangelegd m.b.t. scripties uit honourstrajecten en uit tweejarige mastertrajecten?   
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