Expertisebijeenkomst Macrodoelmatigheid

Op weg naar een toekomstbestendig
onderwijsaanbod
Sluit uw onderwijsaanbod aan bij de behoeften van het werkveld? Zijn uw opleidingen
up-to-date en spreken zij scholieren nog aan? Wilt u opleidingen vernieuwen of een nieuwe
opleiding starten? In deze expertisebijeenkomst ontdekt u wat nodig is voor het evalueren
van uw opleidingsaanbod en wat vanuit de regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
vereist is voor het aanvragen van een nieuwe opleiding.
Inhoud

te vergroten. U bent beter in staat om afwegingen te maken

Hoe toekomstbestendig is uw onderwijsaanbod? Antwoord op

rond het al dan niet starten van nieuwe opleidingen (zowel ad,

deze vraag is complex en kent meerdere dimensies. Een grondige

ba als ma), heeft u inzicht in het traject om te komen tot een

evaluatie van het onderwijsaanbod geeft een kwalitatief en

macrodoelmatigheidsdossier en raakt u geïnspireerd door de

kwantitatief beeld van de doelmatigheid van opleidingen (ad, ba,

ervaringen van collega instellingen en van Hobéon.

ma), waarbij het verleden, het heden en de nabije toekomst in

Vertrekpunt in de expertisebijeenkomst is uw eigen voorlopige

samenhang in kaart worden gebracht.

evaluatie van uw onderwijsaanbod en de nieuwe regeling
macrodoelmatigheid hoger onderwijs van juni 2018.

Een grondige evaluatie geeft u als opleidingsdirecteur of
bestuurder meer zicht op hoe het onderwijsaanbod de missie

Voor wie

en visie van de hogeschool dient, wat relevante (regionale)

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, opleidingsdirecteuren,

ontwikkelingen in het werkveld zijn, in het toeleverend onderwijs,

beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteitszorg in het hbo.

bij andere kennisinstellingen en bij de regionale overheid en of
de opleidingen voldoende verbonden zijn met de belangrijkste

Wat levert het u op?

sleutelpartijen. Tijdens de expertisebijeenkomst gaan wij nader

Na deelname aan de bijeenkomst:

in op de strategische nut en noodzaak van het evalueren van het

•

kunt aanpakken.

weet u wat nodig is voor een grondige evaluatie van uw
onderwijsaanbod

onderwijsaanbod van een hogeschool en de wijze waarop je dat
•

bent u beter in staat om afwegingen te maken rond het al dan
niet starten van nieuwe opleidingen

Als uw hogeschool denkt aan het ontwikkelen van een nieuwe

•

allemaal op een rij zetten om een aanvraag te kunnen doen bij de
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)? Wat zijn de

heeft u inzicht in het traject om te komen tot een
macrodoelmatigheidsdossier

opleiding: wat moet u als bestuurder of opleidingsdirecteur
•

bent u geïnspireerd geraakt door ervaringen van collegainstellingen en van Hobéon.

belangrijkste aandachtspunten waar de commissie op zal letten?
Hoe bent u als beleidsmedewerker in staat om doelmatigheid

Kosten

concreet te verantwoorden, cijfermatig en kwalitatief? Wat zijn

De investering voor deelname aan de expertisebijeenkomst

ervaringen van collega instellingen/opleidingen met strategische

bedraagt € 150,- per persoon. Dit is inclusief naslagwerk, hand-outs,

afwegingen ten aanzien van het starten van nieuwe opleidingen?

koffie/thee en een gezamenlijke borrel na afloop, en exclusief BTW.

En hoe kunnen good practices van de professionals van Hobéon u
helpen?
Als u uw knowhow rond deze vragen wilt vergroten, dan bent u van
harte welkom op de expertisebijeenkomst macrodoelmatigheid
van Hobéon. Na het bezoeken van de expertisebijeenkomst weet u
wat nodig is voor een grondige evaluatie van uw onderwijsaanbod
teneinde de toekomstbestendigheid van uw opleidingen
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