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1 Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg

datum

19 maart 2018 
onderwerp 

Besluit

instellingstoets kwaliteitszorg 

van de Universiteit Utrecht 
(005353) 

uw kenmerk 
O&O N11862 

ons kenmerk 

NVAO/20180616/LL 
bijlagen 

2

Gegevens
Instelling
Locatie
Datum aanvraag

Universiteit Utrecht 
Utrecht
19 december 2016

Datum locatiebezoeken : 4, 5 en 6 oktober 2017, 27, 28 en 29 november 2017 
Datum adviesrapport : 18 januari 2018

Beoordelingskader
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland van de NVAO, september 
2016 (Stcrt. 2016, nr 69458).

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het adviesrapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke 
gronden het panel de instellingstoets kwaliteitszorg van de Universiteit Utrecht positief heeft 
beoordeeld. Bij deze toets is vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem in 
samenhang met de kwaliteitscultuur de realisatie verzekert van de eigen visie op goed 
onderwijs.

Advies panel
Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel.

Een panel van deskundigen heeft in oktober/november 2017 de Universiteit Utrecht 
onderworpen aan een Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Op basis hiervan adviseert het 
panel het Bestuur van de NVAO de universiteit voor een nieuwe periode van zes jaar op 
instellingsniveau te accrediteren.

De Universiteit Utrecht is een brede universiteit waarin wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek nauw met elkaar zijn verweven. Op grond van diverse internationale rankings 
mag de universiteit zich tot de top-100 van de wereld rekenen. Het belang van de kwaliteit 
van onderwijs en van docenten staat bij de Universiteit Utrecht al decennialang hoog 
genoteerd en komt onder meer tot uitdrukking in de toenemende mate waarmee 
onderwijsprestaties worden gewaardeerd bij de beoordeling van het wetenschappelijk
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Pagina 2 van 5 personeel. Het panel heeft de verschillende aspecten van het kwaliteitszorgsysteem van de 
universiteit in zijn onderzoek betrokken en concludeert dat dit systeem op alle aspecten 
voldoet.

Het Utrechts Onderwijsmodel is al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw sturend in de 
ontwikkeling van het onderwijs en is een goed voorbeeld van een gezond samenspel tussen 
centrale aansturing en decentrale dynamiek. Mede daardoor kan het rekenen op een breed 
draagvlak binnen de instelling. Het model heeft geresulteerd in een sterke structuur voor 
zowel de bachelor- als de masterprogramma’s. Zo zijn de kaderstellende initiatieven met 
betrekking tot de standaardomvang van cursussen en het universitaire timesiotmodel 
doeltreffend gebleken om de strategische doelstelling van flexibiliteit en keuzeruimte voor 
studenten te realiseren.

In vergelijking met andere Nederlandse universiteiten is de Universiteit Utrecht pas relatief 
laat structurele aandacht gaan besteden aan internationalisering. Nu is het wel een 
speerpunt van beleid en de universiteit is bezig met een duidelijke inhaalslag op dit 
beleidsterrein. Dit betekent wel dat de hiermee samenhangende kwesties, zoals taalbeleid, 
diversiteit en huisvesting van internationale studenten, nog veel bestuurlijke aandacht 
vragen.

Het panel heeft bij de Universiteit Utrecht een onmiskenbare kwaliteitscultuur aangetroffen, 
die door haar open karakter aanleiding geeft tot intensieve en stimulerende dialogen en 
uitwisseling van best practices. In het contact tussen College van Bestuur en faculteiten 
vormen de halfjaarlijkse bilaterale gesprekken de sleutel tot afstemming van de universitaire 
visie en strategie en de facultaire bestuursagenda. Deze bilaterale gesprekken worden 
aangevuld met kwaliteitszorggesprekken tussen rector en decaan, mede aan de hand van 
een SWOT-analyse en de Onderwijskaart die kwantitatieve kernindicatoren op 
faculteitsniveau bevat. Daarnaast worden regelmatig interne, al dan niet thematische, audits 
uitgevoerd, waarbij de opvolging van uitgebrachte adviezen wordt gemonitord.

Nu de structuur van het onderwijssysteem van de Universiteit Utrecht voldoende is 
uitgekristalliseerd, is de universiteit voornemens voor de komende periode het initiatief tot 
onderwijsvernieuwing en -verbetering meer op het decentrale niveau te leggen. De 
universiteit is zich er daarbij van bewust dat dit sterk leiderschap vereist op de decentrale 
niveaus van faculteiten en opleidingen.

De belangrijkste aanbevelingen van het panel zijn dan ook investering in het leiderschap op 
het universitair middenniveau en continuering van de heldere visie op onderwijs die uit het 
Utrechts Onderwijsmodel spreekt.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van het panel.
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Ingevolge het bepaalde in artikel 5a.13d, vierde lid, in verbinding met 5a.10, derde lid, van 
de WHW heeft de NVAO het college van bestuur van de Universiteit Utrecht te 
Utrecht in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit van 19 
februari 2018 naar voren te brengen. Bij telefonisch contact heeft de instelling laten weten 
geen opmerkingen te hebben.

De NVAO besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg aan de Universiteit 
Utrecht.

Het besluit is van kracht tot en met 11 juli 2024.

Den Haag, 19 maart 2018 

De NVAO

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door 
een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen 
van bezwaar bedraagt zes weken.
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Standaard Oordeel

1 Visie en beleid De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een 

daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van 

haar onderwijs.

voldoet

2 Uitvoering De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, 

blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het 

gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een 

functiebeperking.

voldoet

3 Evaluatie en 
monitoring

De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde 

beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. 

Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.

voldoet

4 Ontwikkeling De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de 

verbetering van haar onderwijs.
voldoet

Eindoordeel positief
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-  Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten, voorzitter
-  Dr. Heleen Miedema, lid
-  Prof. dr. Gerard Mols, lid
-  Mr. Hans van der Vlist, lid
-  Diana van Wanrooij, student-lid

Het panel is bijgestaan door Frank Wamelink, beleidsmedewerker NVAO, procescoördinator 
en Frans van Steijn, secretaris.


