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Informatie is misleidend

Voorlichting HAS Den Bosch moet duidelijker
Hbo-instellingen en universiteiten
moeten in hun voorlichtingsmateriaal
over de aangeboden opleidingen meteen
duidelijk maken welke diplomatitel
studenten met die opleiding kunnen
behalen. De HAS Den Bosch blijkt dat
als enige groene hbo-instelling niet te
doen. Volgens de redactie van de
Keuzegids en de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO)
misleidt ze daarmee aankomende
studenten.

Honderden opleidingsvarianten, afstudeerrichtingen en minoren worden op
de websites van hogescholen en universiteiten aangeboden alsof het zelfstandig geaccrediteerde opleidingen zijn. In
werkelijkheid is dat niet zo en geven alleen de kleine lettertjes duidelijkheid
over de echte status van de opleiding.
Dat concludeerde de redactie van de
Keuzegids Hoger Onderwijs aan het
begin van het schooljaar naar aanleiding van uitgebreid onderzoek.
Saxion Hogescholen, Hogeschool Zeeland, Hogeschool van Amsterdam en
ook Van Hall-Larenstein werden daarbij
in het hbo als grote boosdoeners genoemd. Bachelors die niet bestaan, minors die als voltijdsstudie worden gepresenteerd, het vermijden van de term opleiding waardoor onduidelijkheid
ontstaat. Dat laatste was het geval bij
Van Hall Larenstein. Om aankomende
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studenten te attenderen op deze misleidende hbo-instellingen nam de redactie
van de Keuzegids op haar website www.
keuzegids.org een speciale service op
waarmee studenten per hogeschool en
universiteit de status van opleidingen
kunnen controleren.
De onderzoeksresultaten van de redactie van de Keuzegids leidden  in januari
tot Kamervragen. Demissionair OCWstaatssecretaris Bruins meldde in een
brief aan de Tweede Kamer dat de instellingen hun ‘onzorgvuldigheden’ moesten rechtzetten. Wie dat niet doet, zou
op het ‘matje’ komen.
Gewaarschuwd
Ruim een half jaar later blijken veel instellingen hun voorlichtingsinformatie
te hebben aangepast. Ook Van Hall Larenstein deed dat. Deze grootste groene
hbo-instellingen haalde in eerste instantie de ‘foute’ pagina’s van het net en
paste vervolgens de informatie aan. De
HAS Den Bosch werd bij de publicatie
van de onderzoeksgegevens weliswaar
niet als ‘boosdoener’ genoemd, maar bij
de service op www.keuzegids.org werden studenten gewaarschuwd voor
misleidende informatie van deze hogeschool. De school zou met de opleidingsnamen Tuin- en landschapsmanage
ment, Stad en streekontwikkeling en
Ondernemer en bedrijf suggereren dat
dit geaccrediteerde opleidingen zijn. Pas
na een aantal doorklikken op de website
van de Bossche hogeschool wordt duidelijk dat het afstudeervarianten betreft
die leiden tot een bachelor-diploma van
de hoofdrichting, in dit geval Plattelandsvernieuwing en Bedrijfskunde &
Agribusiness.
Diploma-titel onduidelijk
Eind maart bekeek de redactie van dit
blad met de woordvoerder van de accreditatieorganisatie NVAO de website van
HAS Den Bosch. Wie op de website van

de HAS klikt op ‘Voltijd Bachelor (Nederlandstalig)’, krijgt tien namen van
opleidingen gepresenteerd en één Afstudeerrichting Topklas(se) Ondernemer.
Doorklikken op die opleidingsnamen
leidt tot informatieteksten waarin de
term opleiding wordt vermeden. Van
deze tien opleidingen blijken er vier niet
te zijn geregistreerd omdat het afstudeervarianten zijn: Food & Health, Food
Business, Tuin- en landschapsmanagement en Stad en streekontwikkeling.
Voor een vijfde – Food Technology –
wordt niet de geregistreerde naam Voedingsmiddelentechnologie gebruikt.
“Op zich is deze informatie correct want
deze afstudeervarianten zijn volwaardige opleidingen”, concludeert NVAOwoordvoerder IJda Van den Hout. “Maar
ze is misleidend omdat voor studenten
onduidelijk is welke diplomatitel ze
krijgen”, vervolgt ze. “Je moet een aantal malen doorklikken om bijvoorbeeld
te ontdekken dat de afstudeervariant
Stad en streekontwikkeling leidt tot het
bachelorsdiploma Plattelandsvernieuwing en Food Business tot Food Design
& Innovation.” Die constatering betekent dat HAS Den Bosch bij NVAO op
het matje wordt geroepen. Van den
Hout: “HAS Den Bosch krijgt een brief
daarover.”
Margriet Hoffmans van de afdeling public relations van de HAS Den Bosch is
zich bewust van deze discutabele aanpak die bepaald wordt door de directie
en sectordirecteuren. “Net zoals op de
website zetten we in onze voorlichtingsboekjes achteraan dat studenten bij deze
afstudeervarianten het diploma van de
hoofdrichting krijgen. Opmerkingen
daarover koppel ik regelmatig terug
naar de directie. Dat ga ik nu weer
doen.” p
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