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De rubriek ‘Review’ heeft als doel om de lezer te informeren over recente publicaties met
betrekking tot het hoger onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (Ed.) (2005) Accreditatie in internationaal perspectief.
Utrecht: Inspectie van het onderwijs, ISBN 9085030285.
Nederland heeft internationaal gezien een goed accreditatiesysteem voor het hoger
onderwijs. De inspectie heeft de accreditatie in Nederland vergeleken met die in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten. Belangrijk zijn de organisatie, het
instrumentarium en de werkwijzen. Op lange termijn pleit de Inspectie voor meer variatie in evaluatiemethoden die passen bij het gevarieerde hoger onderwijs.
www.owinsp.nl/Documents/pdf/Accreditatie_internationaal
Sonneveld, H. & Oost, H. (2005) Buitenlandse beoordelaars over de kwaliteit en meerwaarde van de Nederlandse onderzoekscholen: Een analyse van Peer Review Committee
rapporten. Den Haag: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, ISBN
9059101936.
Dit rapport geeft de resultaten van de tweede deelstudie naar het promotierendement
en de meerwaarde van de Nederlandse onderzoekscholen. Het is een analyse van
tachtig rapporten van internationale Peer Review Comités, waarin zij 75 Nederlandse
onderzoekscholen beoordelen. De rapporten zijn oorspronkelijk geschreven voor de
Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) van de KNAW.
http://bestel.postbus51.nl/content/pdf/08BK2005B008.pdf
Broek, A. van den, Sijbers, R., Wiel, E. van de, Welling, N. & Uerz, D. (Eds.) (2005) Net
dat beetje extra: Studentenmonitor 2004: Studeren in Nederland: kernindicatoren, determinanten van studievoortgang en de gedreven student. Zoetermeer/Nijmegen: Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, ISBN
9059104234.
www.minocw.nl/documenten/studentenmonitor_2004.pdf
Berkhout, E.E., Berkhout, P.H.G. & Biermans, M.L. (2005) Studie & werk 2005. Amsterdam: SEO. SEO-rapport, nr. 808, ISSN 0926-2806.
Jaarlijkse weergave van de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hogeropgeleiden.
Vijf indicatoren van de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerden komen aan bod: de
zoekduur, het salaris, de baanzekerheid, het zogenoemde alumnivertrouwen en de
gebruikte zoekkanalen.
www.seo.nl/assets/binaries/publicaties/rapporten/2005/808_rapport_sxw_2005.pdf
Deze rubriek werd verzorgd door Marwine van der Molen (CHEPS, Universiteit Twente).
Publicaties kunnen aan de redactie worden voorgelegd ter verschijning in deze rubriek, door
te schrijven naar: Marwine van der Molen, CHEPS, Universiteit Twente, Postbus 217, 7500
AE Enschede, e-mail: m.w.vandermolen@utwente.nl, of aan de redactiesecretaris onder vermelding van: TvHO Review.
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