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1 Samenvattend advies 

 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een brede universiteit, verspreid over vier campussen in 
Amsterdam. Haar huidige onderwijsvisie stamt uit 2017 en is een aanscherping van de visie uit 
2012. In de onderwijsvisie zijn vier ambities geformuleerd, die zich richten op het aanbieden van 
kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs, onderzoeksintensief onderwijs, een open, 
internationale en diverse gemeenschap en het zo dicht mogelijk bij de docent leggen van de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs. Docenten en studenten zijn actief betrokken geweest 
bij de totstandkoming van deze ambities.  
 
Het CvB wil met het onderwijsbeleid een helder kader bieden, en streeft daarbij naar een balans 
tussen veel autonomie voor faculteiten en ‘eenheid in verscheidenheid’, om ook een sterk UvA 
profiel te kunnen neerzetten. Het gesprek over kwaliteit op alle niveaus is de voornaamste 
katalysator om tot meer eenheid binnen de verscheidenheid te komen en maakt dat de 
ontwikkeling richting de doelstellingen van de onderwijsvisie goed op gang komt. De stem van 
studenten wordt daarbij goed gehoord. De kaders voor het beleid van de visie-elementen en met 
name die van inclusief en internationaal georiënteerd onderwijs en een professionele 
onderwijscultuur, zijn nog niet overal precies genoeg geformuleerd om al duidelijke handvaten te 
bieden voor de decentrale invulling.  
 
Beleidsinitiatieven ontstaan vanuit opleidingen, faculteiten, CvB en de verschillende 
interfacultaire commissies. Na een bestuurscrisis in 2015 en het aantreden van het nieuwe CvB 
in 2016 is er een enorme versnelling gekomen in ontwikkeling en implementatie van 
onderwijsbeleid. Er is sindsdien veel geïnvesteerd in de systemische kant van het 
operationaliseren van de onderwijsvisie, op alle niveaus. Wel heeft het panel een begrijpelijk 
maar niettemin aanwezig faseverschil bemerkt in de uitwerking en implementatie van de eerste 
twee elementen van de visie versus ambitie drie en vier. Het panel heeft gezien dat er vanuit de 
ondersteunende structuren nu een impuls wordt gegeven om ook deze onderdelen in versnelling 
te brengen.  
 
Via de professionaliseringstrajecten wordt de ambitie gefaciliteerd om onderwijs dicht bij de 
docent te organiseren. Het panel heeft ervaren dat het belang van BKO en SKO onomstreden is 
en dat dit wordt aangewend om docenten te professionaliseren op bepaalde concrete elementen 
uit de visie.  
 
De UvA maakt gebruik van het managementinformatiesysteem UvA-data, dat data ontsluit 
vanuit verschillende bronnen en rapportages genereert op alle relevante niveaus. Om tijdig 
risico’s op opleidingsniveau te kunnen signaleren, heeft de UvA tevens een methode van 
risicoanalyse ontwikkeld. De UvA is hier een indrukwekkende structuur aan het opbouwen, die 
de continuïteit in de managementprocessen verder zal versterken. Niet alle elementen uit (de 
kwalitatieve beleidsdoelstellingen van) de onderwijsvisie zijn scherp vertaald in 
meetinstrumenten en expliciet opgenomen in rapportages. Ook ontbreekt het momenteel aan 
kwalitatieve, descriptieve indicatoren om zicht te krijgen op de voortgang richting de ambities.  
 
De UvA ziet kennisdeling als een belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van haar 
onderwijs. Passend bij het besturingsmodel, vindt ontwikkeling en verbetering primair op het 
decentrale niveau plaats. De verschillende pdca-cycli zijn goed op elkaar afgestemd en vinden 
aansluiting bij de cycli van onder- en bovenliggende niveaus. Ook de feedbackloop zit goed 
verwerkt in de verschillende pdca-cycli, waarbij ook overleg, draagvlak en betrokkenheid in de 
structuren zijn verankerd. De meeste opleidingen zijn in de turbulente periode ten tijde van de 
bestuurscrisis goed blijven doordraaien. Studenten geven aan dat hun commentaren opgepakt 
worden en dat zij de effecten hiervan zien.  
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Het panel is van oordeel dat de richting die de UvA is ingeslagen, veel potentieel voor 
ontwikkeling biedt. De UvA stimuleert de verwezenlijking van de onderwijsvisie op een bij de 
instelling passende manier. Zij evalueert het onderwijs structureel en beschikt over uitstekende 
rapportagesystemen. Hiermee werkt zij systematisch aan de verbetering van haar onderwijs. 
Voor de verdere ontwikkeling doet het panel de volgende aanbevelingen: 
 

• Definieer de kaders van de visie-elementen - met name die van inclusief en 
internationaal georiënteerd onderwijs en een professionele onderwijscultuur - scherper, 
zodat zij een afbakening kunnen vormen voor decentrale invulling van beleid en tegelijk 
operationalisering en monitoring kunnen vereenvoudigen. 

• Monitor een goede balans tussen eenheid en verscheidenheid in de beleidsuitvoering, 
om zo een voldoende sterk profiel als UvA te kunnen neerzetten. 

• Neem de visie-elementen explicieter op in meetinstrumenten en rapportages, om beter 
zicht te krijgen op de voortgang hierop. 

• Geef ook descriptieve, kwalitatieve elementen een heldere plek in het systeem van 
monitoring. 

• Blijf zoeken naar mogelijkheden voor selectie om de instroom van non-EU studenten en 
meer sociaal-economische diversiteit te verwezenlijken.  

• Neem meer centrale regie bij de – nu decentraal geïnitieerde - responsverhogende 
maatregelen binnen UvA Q. 

• Zet professionalisering nog sterker in als bindmiddel, om energie aan processen te 
geven en om ontwikkelingen richting de onderwijsvisie verder te stimuleren. 

• Positioneer de ruggengraatstructuur van de bestaande pdca-cycli die de kwaliteit van 
het onderwijs borgen en de commissies waarin het overleg daarover wordt gevoerd 
binnen de lijnorganisatie eveneens voor de implementatie van (de kwalitatieve 
beleidsdoelstellingen van) de onderwijsvisie en het stimuleren van de kwaliteitscultuur. 

• Geef de relatie met het werkveld breder aandacht en positioneer de adviesraden 
steviger. 

 
 
 
Het panel, 
 
Den Haag, 14 februari 2019 
 
Namens het panel ter beoordeling van de instelling Universiteit van Amsterdam, 
 
 
 
 
 
drs. Frans Jaspers drs. Suzanne den Tuinder 
(voorzitter)  (secretaris) 
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2 Inleiding en verantwoording 

2.1 Doel van de instellingstoets 

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) beoordeelt of de instelling beschikt over een 
kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen dat het onderwijs aan de 
(inter)nationale verwachtingen en eisen voldoet. De instellingstoets kwaliteitszorg ITK gaat uit 
van de ambities, visie en keuzes van de instelling, maar vraagt de instelling verantwoording af te 
leggen over het realiseren van die ambities.  
Daarbij staan de volgende vier samenhangende vragen centraal:  

1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de 
kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en 
interne afstemming plaats? 

2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit? 
3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert? 
4. Hoe werkt de instelling aan verbetering? 

 
De instellingstoets is vrijwillig en bestaat naast de beoordeling en accreditatie van opleidingen. 
Het behalen van een positieve ITK geeft de instelling het recht opleidingen voor accreditatie te 
laten beoordelen op basis van de beperkte opleidingsbeoordeling. Bij het ontbreken van een 
positieve ITK doorloopt de opleiding een uitgebreide opleidingsbeoordeling.  
 
In de eerste ronde ITK’s van 2011 tot en met 2016 hebben 35 instellingen een positieve ITK 
beoordeling gekregen. Deze instellingen omvatten circa 80% van het aantal opleidingen in het 
Nederlandse hoger onderwijs.  
 
De NVAO benoemt voor de uitvoering van de ITK een panel van deskundigen (‘peers’) dat 
onafhankelijk van de instelling werkt. Het panel is gezaghebbend op bestuurlijk niveau, beschikt 
over onderwijsdeskundigheid in het hoger onderwijs, is auditdeskundig en/of deskundig op het 
gebied van de inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen. Verder zijn de studenten en 
het maatschappelijke werkveld vertegenwoordigd. Het panel wordt door de NVAO getraind 
voor de uitvoering van een ITK. Het rapport wordt geschreven door een gecertificeerde en 
onafhankelijke secretaris, die tevens door NVAO wordt getraind. 

2.2 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 
•  Drs. Frans Jaspers, voorzitter 
•  Prof. dr. Mariëlle Heijltjes, lid 
•  Mr. drs. Kete Kervezee, lid 
•  Prof. dr. Gerard van der Steenhoven, lid 
•  Diana van Wanrooij, MSc, student-lid 

 
•  Drs. Suzanne den Tuinder, secretaris 
•  Lieve Desplenter (lic.), procescoördinator NVAO 
•  Drs. Laura Oosterveld, waarnemer NVAO 
 
Bijlage 1 bevat een korte beschrijving van de samenstelling van het panel. 
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2.3 Inrichting van de instellingstoets 

2.3.1 Voorbereiding en bezoeken 
De ITK voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) bestond uit een verkennend en een 
verdiepend bezoek. De verdieping vond plaats aan de hand van:  
• een verticale trail bij: 

- de bacheloropleiding Theaterwetenschappen en 
- de bacheloropleiding Bedrijfskunde 

• een horizontale trail internationalisering met twee subthema’s te weten:  
- internationalisering en diversiteit en  
- internationalisering: interne en externe blik.   

 
De UvA heeft met het oog op de instellingstoets kwaliteitszorg een zelfevaluatierapport 
geschreven. Ter voorbereiding op het eerste locatiebezoek hebben de panelleden dit document 
en de daarbij behorende bijlagen bestudeerd en hun bevindingen aan de procescoördinator en 
de secretaris bezorgd. In de aanloop naar het bezoek heeft de instelling in samenspraak met de 
panelvoorzitter en de procescoördinator het programma voor het eerste locatiebezoek 
vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het tweede locatiebezoek. Het programma van beide 
locatiebezoeken, met de verschillende onderwerpen van gesprek en de respectievelijke 
gesprekspartners, is beschikbaar in bijlage 3. 
 
Het panel is op dinsdag 6 november door de procescoördinator getraind ter voorbereiding op 
zijn taak. Tijdens het voorbereidend overleg op woensdag 7 november 2018 heeft het panel, op 
basis van een notitie met de eerste bevindingen van de panelleden, enkele thema’s 
geïdentificeerd. Deze zijn als leidraad gebruikt tijdens de gesprekken van het eerste bezoek.  
 
Het eerste, verkennende, locatiebezoek vond plaats op woensdag 7 en donderdag 8 november 
2018. Op basis van het zelfevaluatierapport en de gesprekken tijdens het eerste bezoek heeft 
het panel een aantal onderwerpen geïdentificeerd die voor verdieping in aanmerking kwamen. 
Aan het einde van het bezoek heeft het panel de onderwerpen van de trails die tijdens het 
tweede bezoek aan bod komen met de instelling doorgesproken.  
 
Het panel heeft onderwerpen voor twee trails geformuleerd. Een verticale trail richtte zich op de 
effectiviteit van de kwaliteitszorg en het risicomanagement binnen twee verschillende 
opleidingen en domeinen. In de horizontale trail heeft het panel de uitvoering en de opvolging 
van de internationalisering en diversiteit en internationalisering: interne en externe blik nader 
bekeken.  
 
De Universiteit van Amsterdam heeft in de periode tussen de beide locatiebezoeken in overleg 
met de procescoördinator en de panelvoorzitter de trails uitgewerkt en het programma met de 
verschillende gespreksronden vastgesteld. De UvA heeft aanvullende informatie aangeleverd die 
betrekking heeft op de door het panel geselecteerde trails. Bijlage 4 bevat een overzicht van het 
materiaal dat het panel heeft bestudeerd.  
 
Het tweede, verdiepende, locatiebezoek vond plaats van 11 tot en met 13 december 2018. Aan 
de vooravond van het bezoek is het panel bijeengekomen om het verdiepende bezoek verder 
voor te bereiden.  
Omdat de bètafaculteit door omstandigheden in het verkennende bezoek niet was 
vertegenwoordigd, is een combinatie van een verkennend en verdiepend bezoek aan die 
faculteit gebracht op 12 december 2018.   
 
Het panel heeft zijn indrukken getoetst in sessies met betrokkenen. Na afloop van de 
gesprekken heeft het panel het geheel van bevindingen en overwegingen onderling besproken, 
afgezet tegen de standaarden uit het NVAO beoordelingskader, en vertaald naar voorlopige 
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conclusies. Aan het einde van het tweede bezoek heeft de panelvoorzitter die conclusies 
mondeling teruggekoppeld naar een brede vertegenwoordiging van de instelling.  
 
Op basis van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft de secretaris een conceptadvies 
opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. Vervolgens heeft het panel dit concept van 
commentaar voorzien, waarna het conceptrapport is vastgesteld door de voorzitter. Het 
adviesrapport is op 28 januari 2019 aan de instelling voorgelegd ter controle op feitelijke 
onjuistheden. De instelling heeft op 8 februari 2019 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft 
geleid tot verschillende aanpassingen, waarna het definitieve rapport is vastgesteld door de 
voorzitter. Het panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 14 februari 
2018 aan de NVAO aangeboden.  
 
2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de trails 
 
Zoals hierboven reeds is aangeduid heeft het panel de volgende trails uitgevoerd: 
• Verticale trail (past performance): de effectiviteit van de kwaliteitszorg en het 

risicomanagement binnen de opleidingen wo-bachelor Theaterwetenschappen vt/dt en wo-
bachelor Business Administration vt. 

• Horizontale trail: internationalisering met twee subthema’s: 
- internationalisering en diversiteit en  
- internationalisering: interne en externe blik.   

 
In de verticale trail heeft het panel de PDCA-cyclus binnen twee opleidingen bekeken. De focus 
lag daarbij op de effectiviteit van de kwaliteitszorg, risicomanagement en verbetermaatregelen. 
Ter voorbereiding op de gesprekken tijdens het locatiebezoek heeft het panel de documentatie 
doorgenomen, gerelateerd aan de kwaliteitszorg binnen de opleidingen. In verschillende sessies 
heeft het panel gesproken met docenten en studenten van de betrokken opleidingen, 
opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, leden van opleidingscommissies en 
beleidsmedewerkers, en de verantwoordelijke bestuurders van de universiteit en de betrokken 
faculteiten.  
 
Met de keuze voor de horizontale trail heeft het panel onderzocht hoe de UvA twee subthema’s 
gerelateerd aan de onderwijsvisie, heeft uitgewerkt en hoe deze initiatieven bijdragen aan de 
onderwijskwaliteit. Daarbij heeft het panel bekeken of het door de instelling gehanteerde 
besturingsmodel met betrekking tot de realisatie van de onderwijsvisie effectief is. Het panel 
heeft een overleg van de opleidingscommissie Bedrijfskunde bestaande uit studenten en 
docenten bijgewoond. 
 
De trail internationalisering met de subthema’s internationalisering en diversiteit en 
internationalisering: interne en externe blik, richtte zich op onderzoek naar het vormgeven van 
de implementatie van de international classroom aan de UvA. Een belangrijke vraag voor het 
panel is hoe de UvA de gestelde doelen toetst met inachtneming van de meritocratische 
sturingsfilosofie van de UvA. Het middel dat is gebruikt om de international classroom op UvA-
niveau te onderzoeken is een onderzoek naar de stand van zaken in verschillende opleidingen en 
de instelling als geheel. In verschillende bijeenkomsten besprak het panel de onderwerpen van 
deze trail met docenten, studenten en vertegenwoordigers van het management en de 
beleidsstaf.  

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens geeft 
het panel in hoofdstuk 4 zijn oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van 
het beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de 
overwegingen van het panel gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de trails dienen hierbij 
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steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel 
functioneert binnen de Universiteit van Amsterdam. Het gaat daarbij dus niet om een 
beoordeling van de in de trails betrokken opleidingen of programma’s, maar om bepaalde 
aspecten daarvan op basis waarvan het panel zijn vraagstelling kan beantwoorden. In hoofdstuk 
5 zijn adviezen ter verbetering van het kwaliteitszorgsysteem opgenomen. Het rapport sluit af 
met een samenvattende tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de instelling. 
 
Het rapport bevat verder vijf bijlagen met:  
• Een overzicht van de uitkomsten van accreditatiebeoordelingen en toets nieuwe opleiding 
• Informatie over de samenstelling van het panel 
• Het programma van de locatiebezoeken 
• Een overzicht van de bestudeerde documenten 
• Een lijst met afkortingen 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling Universiteit van Amsterdam 
Locaties Amsterdam 
Status van de instelling Bekostigde instelling 

3.2 Profiel van de instelling 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een brede universiteit die onderwijs verzorgt voor 
32.000 studenten - waarvan 5.500 internationale studenten – verspreid over vier campussen in 
Amsterdam. De UvA kent 6.000 medewerkers, waarvan 35% internationaal. Studenten kunnen 
kiezen uit 62 bacheloropleidingen, 73 masteropleidingen en 21 onderzoeksmasters. De 
universiteit is onderverdeeld in zeven faculteiten: 
 

• Economie en Bedrijfskunde 
• Faculteit der Geesteswetenschappen 
• Faculteit der Geneeskunde 
• Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
• Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
• Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
• Faculteit der Tandheelkunde 

 
De faculteit der Tandheelkunde is ondergebracht in het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam, samen met de faculteit der Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU). 
Onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg van beide faculteiten zijn hierin geïntegreerd en staan 
onder leiding van één decaan. Daarnaast verzorgt de UvA samen met de Vrije Universiteit het 
Amsterdam University College.  
 
Het uitgangspunt voor interne besturing beschrijft de UvA als meritocratisch: kwaliteit 
prevaleert en succes wordt afgemeten aan resultaten. Het College van Bestuur (CvB) voert 
tweemaal per jaar een Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) met de decaan van iedere faculteit. In 
dit overleg wordt, aan de hand van het facultair strategische plan, de strategie van de faculteit 
besproken wat betreft onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het CvB spreekt ook de directeuren 
van de diensten halfjaarlijks over de evaluatie en ontwikkeling van de dienstverlening. 
 
Faculteiten zijn onderverdeeld in colleges voor het bacheloronderwijs en graduate schools voor 
het masteronderwijs en onderzoeksinstituten. Colleges en graduate schools worden geleid door 
een onderwijsdirecteur. Elke opleiding of groep van opleidingen wordt bestuurd door een 
opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur zorgt dat het aangeboden onderwijs daadwerkelijk 
wordt gegeven en aan de kwaliteitsstandaarden voldoet. 
 
De UvA kiest elke drie jaar zeven ondernemingsraden (OR), één voor elke faculteit en één voor 
diensten en staf. In een centrale ondernemingsraad zijn leden vanuit deze ondernemingsraden 
vertegenwoordigd. Elke faculteit heeft een facultaire studentenraad en er is een centrale 
studentenraad. De UvA gaat uit van het principe ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’: 
medezeggenschap wordt uitgeoefend op het niveau waar de zeggenschap ligt. Het CvB geeft 
tijdens de gesprekken aan dat dit niet altijd afgebakend is binnen de WHW: sommige besluiten, 
bijvoorbeeld in de Onderwijs- en Examenregeling, lijken op meerdere tafels te liggen.  
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De UvA is een instelling die in de afgelopen jaren meerdere malen is geconfronteerd met 
bijzondere situaties. In februari 2015 was er een bezetting van het Maagdenhuis door studenten 
vanwege een gebrek aan vertrouwen in het College van Bestuur en in de Raad van Toezicht. Zij 
stelden vragen bij het algehele democratisch gehalte van de UvA. In april 2015 werd die 
bezetting beëindigd. De gebeurtenissen leidden tot een vertrouwenscrisis tussen de 
medezeggenschapsraden van de UvA en haar collegevoorzitter waarna de laatste opstapte. In 
mei 2016 traden een nieuwe rector magnificus en collegevoorzitter aan.   
 
Na een intensieve samenwerking van vele jaren kwam de samenwerking tussen de UvA en de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) in 2016 steeds verder onder druk te staan. Tot dan hebben 
de universiteit en hogeschool hetzelfde College van Bestuur. Daarnaast is een aantal 
ondersteunende diensten van de UvA en HvA samengegaan in één organisatieonderdeel 
waaronder de afdeling ICT Services, de afdeling Facility Services en de bibliotheek-organisatie. 
De Raden van Toezicht van de UvA en de HvA hebben tot dan toe dezelfde voorzitter. In 
december 2016 wordt besloten tot een splitsing van het College van Bestuur. Dat luidt het begin 
in van een gedeeltelijke ontvlechting van de UvA en de HvA. 
 
In april 2017 werd duidelijk dat de voorgenomen verhuizing van de natuur- en sterrenkundigen 
van de VU naar de UvA en de informatici in tegenovergestelde richting, geen doorgang zou 
vinden. Een nipte meerderheid in de medezeggenschapsraden had geen vertrouwen in de 
plannen. Vier jaar eerder werd een fusie van de bètaopleidingen van de twee universiteiten tot 
een gezamenlijke Amsterdam Faculty of Science na afwijzing van de medezeggenschapsraden 
afgeblazen.  
 
Deze gebeurtenissen bepalen mede het profiel van de instelling in de afgelopen periode.   
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4 Beoordeling per standaard 

4.1 Standaard 1: Visie en beleid 

Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend 
beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs. 
  
Toelichting: De instelling kent een duidelijke en in alle geledingen gedeelde visie op goed 
onderwijs. Docenten en studenten dragen de visie en ontwikkelen deze in onderlinge 
samenspraak en met externe stakeholders. De onderwijsvisie is actueel door periodieke 
afstemming op de relevante (veranderende) omgeving. De onderwijsvisie is vertaald naar 
expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg. De onderwijsvisie is, in overeenstemming met de 
ESG, studentgericht (student centred learning). 
 
 

A. Bevindingen 
 
De Universiteit van Amsterdam geeft aan een ‘inspirerende, breed georiënteerde, internationale 
academische omgeving’ te willen bieden waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Zij kenmerkt zich naar eigen zeggen door een kritisch, creatief en 
internationaal klimaat, een ambitieuze studiecultuur, toegankelijkheid en een sterke 
betrokkenheid bij stad en samenleving. Zij heeft daarbij vier ambities geformuleerd voor het 
onderwijs, die zich richten op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief 
onderwijs, onderzoeksintensief onderwijs, een open, internationale en diverse gemeenschap en 
het zo dicht mogelijk bij de docent leggen van de verantwoordelijkheid van het onderwijs. De 
UvA verwoordt deze ambities in een viertal elementen van haar onderwijsvisie: 
 

1. Het UvA-onderwijs biedt een rijke en betrokken leeromgeving die innovatief en 
uitdagend is. 

2. Het bachelor- en masteronderwijs is gebaseerd op onderzoek dat over disciplines heen 
kijkt en studenten voorbereidt op de toekomst. 

3. Het onderwijs is inclusief en internationaal georiënteerd. 
4. De UvA kiest voor een professionele onderwijscultuur waarin leren van en met elkaar 

vanzelfsprekend en verrijkend is. 
 
De huidige onderwijsvisie stamt uit 2017. Deze visie is een aanscherping van de vorige 
onderwijsvisie uit 2012. De uitgangspunten voor deze aanscherping zijn in verschillende 
consultatierondes opgehaald en uitgewerkt: de rector heeft op basis van een startdocument bij 
alle faculteiten gesprekken gevoerd met een brede delegatie van decanen, onderwijs- en 
opleidingsdirecteuren, studenten, docenten en vertegenwoordigers van de medezeggenschap. 
Deze gesprekken hebben geleid tot een selectie en aanscherping van onderwerpen, die 
vervolgens via verschillende methoden nogmaals met betrokkenen zijn afgestemd en verder 
uitgewerkt. Zo is een concept van de onderwijsvisie voorgelegd aan alle medewerkers en 
studenten via het platform ‘denkmee.uva.nl’. Vertegenwoordigers uit verschillende geledingen 
bevestigen dat zij actief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de aanscherping van 
de onderwijsvisie. 
 
Het CvB geeft aan dat deze opzet van verschillende consultatierondes veel draagvlak heeft 
gecreëerd voor de onderwijsvisie. Het panel constateert tijdens de gesprekken inderdaad veel 
draagvlak voor de visie. De specifieke elementen van de visie worden niet altijd in de 
betreffende bewoording genoemd, maar men is wel bekend met de intentie ervan. De rol die het 
CvB op zich heeft genomen in het aanscherpen van de onderwijsvisie, wordt binnen de 
verschillende geledingen erg gewaardeerd.  
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Het panel heeft ervaren dat de ambities met betrekking tot het aanbieden van kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs en het onderzoeksintensieve karakter (element 1 en 2) al meer verankerd 
zijn in de organisatie dan de ambities met betrekking tot een open en diverse gemeenschap en 
de docentgerichtheid van de besturing (element 3 en 4). Deze eerste twee ambities bestaan in de 
instelling al langer, maar hebben onder het nieuwe College een stevige impuls gekregen. De visie 
is in 2017 voornamelijk doorontwikkeld op de laatste twee ambities.  
 
Het CvB wil met het onderwijsbeleid een helder kader stellen waarbinnen faculteiten veel 
autonomie krijgen om dit beleid decentraal op de eigen situatie af te stemmen. In de 
besturingscultuur van de UvA is een verschuiving waarneembaar naar het creëren van meer 
eenheid binnen de verscheidenheid die er van oudsher tussen de faculteiten is en die 
tegelijkertijd gekoesterd wordt. Het tot stand komen en de implementatie van de huidige 
onderwijsvisie zijn voorbeelden van de nieuwe aanpak van eenheid binnen de verscheidenheid.  
 
Kwaliteitszorg: 
De UvA werkt met een Kader Kwaliteitszorg waarin centrale kwaliteitskaders worden 
beschreven die voor alle faculteiten gelden. Het CvB beoogt hiermee een kader te bieden waarin 
een duidelijke afbakening herkenbaar is. Daarbinnen is er ruimte voor faculteiten om eigen 
invulling te geven, afgestemd op de specifieke omstandigheden binnen de faculteit. Faculteiten 
beschrijven de specifieke invulling in een facultair handboek. 
 
De kern van de UvA kwaliteitszorg bestaat uit pdca-cycli op het niveau van de instelling, 
faculteit, college of graduate school, opleiding en vak. Opleidingen maken gebruik van 
kwaliteitszorginstrumenten waarbij meerdere partijen (studenten, docenten, examencommissies, 
opleidingscommissies) betrokken zijn. Op elk niveau zijn er overleggen ingeregeld met het 
boven- en onderliggende niveau om de verschillende pdca-cycli op elkaar af te stemmen. Het 
uitganspunt is daarbij om de verantwoordelijkheid voor de inrichting van kwaliteitszorg zo laag 
mogelijk in de organisatie neer te leggen.  
 
In de kwaliteitszorg neemt ook het goede gesprek een belangrijke plaats in, waarbij op en tussen 
de verschillende niveaus gestructureerd over de kwaliteit van het onderwijs wordt gesproken. 
Het stimuleren en ondersteunen van onderwijskundig leiderschap op alle niveaus heeft hierin 
een belangrijke plaats. Het panel heeft een toegankelijke sfeer ervaren met veel mogelijkheden 
tot informeel overleg en korte communicatielijnen, zelfs bij de grotere opleidingen. Ook tussen 
opleidingen en faculteiten wordt het gesprek gestimuleerd in verschillende commissies en 
overleggen.  
 
 

B. Overwegingen 
 
De huidige onderwijsvisie van de UvA is de resultante van een continue lijn die telkens wordt 
geactualiseerd en aangescherpt. De huidige aangescherpte onderwijsvisie is volgens het panel 
een expliciete onderwijsvisie, die actueel en binnen de instelling herkenbaar is en de student 
centraal stelt.  
 
Het is het panel duidelijk geworden hoe de interactie tussen centraal en decentraal heeft 
plaatsgevonden bij het ontwikkelen van de visie. Het ziet dit als een logisch en bij de UvA 
passend proces van ontwikkeling: een startdocument met dilemma’s, dat wordt verrijkt door 
gesprekken in de faculteiten, op basis van hoofdlijnen die door het CvB zijn gedefinieerd. De 
onderwijsvisie is afgestemd met een brede vertegenwoordiging van stakeholders. De visie wordt 
gedragen door studenten, docenten en medewerkers. Het panel heeft een sterke overlegcultuur 
ervaren met een focus op de ambities uit de aangescherpte onderwijsvisie. De stem van 
studenten wordt goed gehoord en er is actieve participatie van studenten binnen en buiten de 
medezeggenschapstrajecten. 
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In het gehele systeem van kwaliteitszorg is de pdca-cyclus duidelijk als ‘ruggengraat’ aanwezig in 
de organisatie en wordt door alle partijen gekend. De gegevens uit UvA-data, de 
kwaliteitscultuur en het gesprek over kwaliteit, dat regelmatig op en tussen alle niveaus in de 
organisatie wordt gevoerd, zijn de voornaamste katalysatoren om tot meer eenheid binnen de 
verscheidenheid te komen. Het panel heeft gehoord dat deze benadering gewaardeerd wordt en 
is van oordeel dat deze passend is om zowel de visie dieper door te laten dringen in de 
organisatie, als om de kwaliteitscultuur te stimuleren. 
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit van Amsterdam voldoet aan standaard 1, Visie en 
beleid. 
 

4.2 Standaard 2: Uitvoering 

Standaard 2: 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.  
  
Toelichting: De onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete beleidsacties en -processen. 
De instelling kent processen voor ontwerp, erkenning en borging van de kwaliteit van 
opleidingen in overeenstemming met de ESG en toont de werking en toepassing van deze 
processen aan op basis van een track record. Studenten en medewerkers zijn mede-eigenaar van 
het beleid en dragen vanuit de gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. Uit die 
betrokkenheid blijkt de realisatie van de beoogde kwaliteitscultuur van de instelling.  
  
De uitvoering is in overeenstemming met de visie: personeel, toetsing en voorzieningen 
bevorderen de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs.  
 
 

A. Bevindingen 
 
De UvA geeft aan dat zij van oudsher een decentrale universiteit is, maar dat zij in toenemende 
mate zaken gezamenlijk oppakt en hiervoor centraal beleid ontwikkelt. Voor bijvoorbeeld 
toetsing geeft een UvA-breed kader aan wat de vereiste basiskwaliteit is. Er is een UvA-brede 
handreiking en een zelfevaluatieschema voor examencommissies ontwikkeld. Ook de selectie 
van Canvas als leermanagementsysteem, de centrale aanschaf van een programma Digitaal 
Toetsen en een gezamenlijk managementinformatie- en evaluatiesysteem zijn hier voorbeelden 
van. Op het gebied van informatiestrategie geeft zij aan de wens te hebben om meer eenduidige 
procedures te formuleren over de communicatie richting studenten. Het voortdurend aanpassen 
en verbeteren van de ondersteuning van studenten met een functiebeperking is een ander 
voorbeeld van beleid dat centraal wordt gecoördineerd: alle gebouwen zijn gescand op 
noodzakelijke verbeteringen, de website en de digitale leeromgeving zijn toegankelijker gemaakt 
voor studenten en het proces van aanvraag tot voorziening (student journey) is opnieuw 
ingericht.  
 
Faculteiten hebben daarnaast veel ruimte om de borging van de opleidingskwaliteit en de 
uitwerking van de onderwijsvisie een eigen invulling te geven. Zij krijgen de ruimte om in eigen 
tempo te werken aan de thema’s en daarbij eigen accenten te leggen, binnen de door het CvB 
gestelde kaders. Tijdens de gesprekken benadrukt het CvB dat de decentrale invulling van beleid 
niet moet worden verward met vrijblijvendheid in de uitvoering. Het CvB geeft aan dat het voor 
de ontwikkeling van onderwijsbeleid kaderstellende beleidsdoelstellingen heeft gedefinieerd. 
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Hierbinnen wordt een ‘geregelde ruimte’ gecreëerd waarin het gesprek plaatsvindt over 
decentrale invulling van dit beleid. Het panel heeft ervaren dat opleidingen het gesprek voeren 
over de visie-elementen. Zij gaan voor de verschillende elementen na hoe deze kunnen bijdragen 
aan kwaliteitsverbeteringen van de eigen opleiding en selecteren de onderdelen die het best 
passend of meest relevant zijn voor de eigen situatie.  
 
Beleidsinitiatieven ontstaan zowel vanuit de faculteiten en opleidingen, als vanuit het CvB en de 
verschillende interfacultaire commissies. De UCO (een platform van rector, onderwijsdirecteuren 
en studenten) wordt verschillende malen genoemd als centraal platform. Hier worden thema’s 
geagendeerd, best practices besproken, afgestemd hoe de implementatie van de verschillende 
beleidslijnen verloopt en wat daarvoor nodig is. De UCO heeft veel zicht op wat er op 
opleidingsniveau gebeurt en kan zo harmoniseren. In verschillende gesprekken hoort het panel 
dat jaarplannen van faculteiten nadrukkelijk worden gevoed door onderwerpen die voortkomen 
uit de UCO. Ook de onlangs opgerichte Centre for Innovation & Teaching (CILT) speelt een 
belangrijke rol bij het bewerkstelligen van cohesie tussen de verschillende projecten en 
betrokkenen. Binnen de structuur van het CILT werken faculteiten, facultaire innovatieteams, 
docenten en studenten samen aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van onderwijs. Uit de 
gesprekken begreep het panel dat het CILT nog steviger in positie zal worden gebracht als een 
professionele ondersteuning voor het stimuleren van de onderwijskwaliteit op de 
beleidsterreinen uit de visie. Het CvB omarmt daarnaast potentieel succesvolle initiatieven en 
ondersteunt deze waar nodig ook financieel ten behoeve van de gehele universiteit. 
 
De ambitie om ‘een rijke en betrokken leeromgeving die innovatief en uitdagend is’ te realiseren, 
wordt centraal ondersteund door beleid rondom studiesucces, differentiatie van het programma-
aanbod, onderwijsinnovatie en blended learning. Het tweede element uit de onderwijsvisie, 
onderzoeksgericht onderwijs, is uitgewerkt in de beleidslijnen onderzoeksintensief onderwijs en 
betrokkenheid van alumni en het werkveld. Het derde element uit de visie, inclusief en 
internationaal onderwijs, kent een zwaartepunt in het internationaliseringsbeleid. De doelstelling 
voor kennisdeling wordt geoperationaliseerd door een belangrijke rol voor 
faculteitsoverschrijdende commissies, matchmakers in elke faculteit en het goede gesprek dat 
overal plaatsvindt.  
 
Het panel stelt vast dat de eerste twee elementen uit de onderwijsvisie (een rijke en betrokken 
leeromgeving, en onderwijs dat is gebaseerd op onderzoek) al sterk zijn uitgewerkt en zijn 
ingedaald in de instelling. Onderdelen zoals studiesucces, blended learning en de 
onderzoekgerichtheid zijn duidelijk terug te herkennen in het beleid en in de systemen. De derde 
en vierde elementen uit de visie (inclusiviteit en internationalisering, en leren van en met elkaar) 
zijn nog minder uitgekristalliseerd.  
 
Tijdens het verdiepende bezoek heeft het panel in een horizontale trail explicieter gekeken naar 
het beleid rondom internationalisering in het bijzonder internationalisering en diversiteit en 
internationalisering: interne en externe blik. De UvA kent sinds 2012 een Strategisch Kader 
Internationalisering (SKI), waarin de koers en beleidsdoelstellingen op het gebied van 
internationalisering zijn gedefinieerd. Het eerste SKI was met name gericht op een betere 
internationale positionering in het algemeen. In 2017 is SKI geactualiseerd.  
De kerngedachte van het huidige SKI is: ‘Internationalisering binnen de UvA wordt (1) primair 
ingezet voor het verhogen van de kwaliteit van onderwijs en het onderzoek en (2) voor het 
versterken van de gemeenschapsvorming onder studenten en staf. De UvA geeft zelf aan dat de  
doelstellingen van de eerdere strategie relevant blijven en zijn aangescherpt met meer 
kwalitatieve accenten zoals doelstellingen met betrekking tot de international classroom. Aan de 
hand van de international classroom heeft het panel de huidige kerngedachte van de SKI getoetst. 
De UvA heeft een heldere procedure ingericht waaraan opleidingen moeten voldoen om hun 
onderwijs in het Engels te mogen geven. Hierin worden afwegingen gemaakt met betrekking tot 
leerdoelen, international skills en didactiek, in nauw overleg met studentenraden. Opleidingen 
moeten duidelijk kunnen weergeven wat de toegevoegde waarde is van de international 



 
 
 

 
 

16 Instellingstoets Kwaliteitszorg Universiteit van Amsterdam  14 februari 2019 
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 
 
 

classroom in het curriculum en hoe internationalisering in de leerdoelen is verwerkt. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de inhoud van de opleiding aanleiding moet geven om Engelstalig of 
tweetalig te worden. In deze procedure zijn heldere piketpalen opgenomen, waarbij toestemming 
van het CvB is vereist om het proces te continueren. Het CvB vertelt tijdens het bezoek dat 
daarmee de controle of implementatie binnen de beleidskaders geschiedt, heel duidelijk op 
centraal niveau is belegd: hier wordt al dan niet toestemming gegeven.  
 
De UvA profileert zich als tweetalige universiteit. Uit de gesprekken kreeg het panel echter de 
indruk dat voor internationale studenten het leren van de Nederlandse taal niet overal als 
prioriteit wordt aangemerkt en het heeft geen aanwijzingen gezien voor een actief taalbeleid 
voor het Nederlands. Volgens studenten zitten er in de internationale tracks momenteel nog veel 
Nederlandse onderdelen, zoals voorbeelden en casussen. Docenten zijn volgens hen ook eerder 
regionaal dan internationaal georiënteerd. Studenten geven tijdens de gesprekken aan dat zij 
graag een groter aandeel non-EU waaronder VS studenten zouden willen en een uitbreiding van 
het beurzenstelsel om zo ook meer sociaal-economische diversiteit te stimuleren. Het College 
geeft aan dat hier reeds veel beleidsmaatregelen op worden ingezet, maar dat dit inhoudelijk 
nogal weerbarstige dossiers zijn waar ook veel andere universiteiten mee worstelen. Nationale 
beleidsregels bemoeilijken de mogelijkheden tot selectie van studenten. Volgens het CvB 
hebben deze dossiers de blijvende aandacht binnen de UvA en wordt hierover uitvoerig 
gesproken binnen de diverse gremia, ook met studenten. 
 
De UvA heeft - bovenop de wettelijke taken - in haar universiteitsreglement een aantal 
aanvullende taken van opleidingscommissies opgenomen, zoals advies uitbrengen over de 
uitvoering van de onderwijsprogramma’s, de beleidsvorming binnen het college en de graduate 
school, het bewaken van de kwaliteit van toegelaten en gediplomeerde studenten, de kwaliteit 
van studiebegeleiding, en de aansluiting van bachelor-opleidingen op de aansluitende 
masteropleidingen. UvA-breed is afgesproken dat een opleidingscommissie minimaal vier keer 
per jaar bij elkaar komt.  
 
In het centrale personeelsbeleid wenst men meer evenwicht te creëren in carrièrepaden tussen 
onderzoek en onderwijs. De UvA heeft geen onderwijshoogleraren, maar het is wel mogelijk om 
bij de benoeming tot hoogleraar verdiensten in onderwijs een belangrijke rol te laten spelen. 
Leiderschap is een belangrijk thema in het professionaliseringsbeleid, ook gerelateerd aan de 
verantwoordelijkheid die decentraal bestaat binnen de ‘geregelde ruimte’. De UvA biedt 
professionaliseringstrajecten aan op het gebied van leiderschap op alle niveaus van de 
organisatie. Het merendeel van de docenten heeft een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) 
behaald of volgt dit traject. Voor meer ervaren docenten heeft men een Senior Kwalificatie 
Onderwijs (SKO), opleidingsdirecteuren en onderwijsdirecteuren kunnen de Leergang 
Onderwijskundig Leiderschap (LOL) volgen. Voor PhD-studenten die ook onderwijs geven is er 
een BKO-light. Docenten en leidinggevenden zijn zeer tevreden over de invulling van deze 
trajecten en geven aan dat dit sterk gestimuleerd wordt binnen de UvA. Het CvB geeft aan dat 
het dergelijke trajecten liefst UvA breed implementeert, zodat mensen van verschillende 
faculteiten ook met elkaar in aanraking komen en elkaar ook na afloop makkelijker weten te 
vinden. Er zijn daarnaast coachingsmogelijkheden voor leidinggevenden en er is een 
introductiefase voor nieuwe docenten en opleidingsmanagers. Ook is er een buddy-programma 
voor nieuwe opleidingsdirecteuren.  
 
De professionaliseringstrajecten worden in toenemende mate toegespitst op de ambities in de 
onderwijsvisie. Het panel heeft tijdens de trails diverse voorbeelden gehoord waarbij de 
implementatie van beleid ondersteund wordt via deze professionaliseringsactiviteiten. Zo wordt 
er binnen het BKO bijvoorbeeld expliciet aandacht besteed aan het lesgeven in een international 
classroom. 
 
Vanuit verschillende bronnen komt het signaal dat de werkdruk van de medewerkers hoog is. 
Het CvB heeft daarom een taskforce gevraagd om onderzoek te doen naar werkdruk en daar een 
advies over uit te brengen. Deze taskforce heeft inmiddels een aantal actielijnen gedefinieerd. 
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Daarop zijn projectplannen geschreven die nu worden uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het 
omgaan met regels, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van 
ineffectieve overleggen. Opleidingen kunnen gebruik maken van een flying squad team dat 
langskomt en een diagnose van de werkdruk maakt. 
 
 

B. Overwegingen 
 
Het panel vindt de visie van het CvB op het aansturen van de decentrale invulling van de 
onderwijsvisie, zeer passend binnen de context van de UvA. Het heeft waardering voor de 
benadering van eenheid in verscheidenheid en het voeren van het goede gesprek binnen de 
geregelde ruimte. Het panel heeft ervaren dat het CvB zich er zeer van bewust is dat de balans 
tussen eenheid en verscheidenheid continue aandacht vraagt. Het heeft voorbeelden gehoord 
waarbij het CvB op andere onderwerpen, zoals personeelsbeleid, niet huiverig is om kaders te 
verruimen of te versmallen indien het dit nodig acht, ofwel voor het creëren van meer eenheid, 
ofwel voor het meer ruimte bieden aan verscheidenheid. Voor de onderwijsvisie zijn de kaders 
echter nog niet overal expliciet gemaakt en nog niet precies genoeg geformuleerd om al 
duidelijke handvaten te bieden voor de decentrale invulling. Als de kaders van de elementen uit 
de onderwijsvisie niet voldoende helder zijn en de invoering reeds gaande is, bestaat het risico 
dat de operationalisering van de visie-elementen teveel uiteen gaan lopen. Om de 
beleidsontwikkeling en de eenheid binnen verscheidenheid decentraal goed te kunnen laten 
functioneren, moeten de kaders volgens het panel centraal goed worden afgebakend en 
decentraal gekend zijn. Het panel beveelt aan om hier kaders scherper neer te zetten. Een 
dergelijke verscherping komt tegemoet aan de behoefte aan conceptuele verduidelijking die 
aanwezig is in de decentrale organisatie, zoals bijvoorbeeld bleek tijdens de gesprekken in het 
kader van internationalisering. Tevens maakt het dat de operationalisering van begrippen en 
concepten lager in de organisatie gemakkelijker en tegelijkertijd ook de monitoring eenvoudig(er) 
kan. Het panel meent dat dit alles een stevigere profilering van de UvA als geheel op de visie-
elementen mogelijk maakt.  
 
Na de bestuurscrisis in 2015 en het aantreden van het nieuwe CvB in 2016 is er een enorme 
versnelling gekomen in ontwikkeling en implementatie van onderwijsbeleid. Er is volgens het 
panel door het nieuwe CvB zeer goed gereageerd op de forse kritiek die in 2015 vanuit onder 
meer de studentengeledingen kwam. Het panel heeft ervaren dat er sindsdien veel is 
geïnvesteerd in de systemische kant van het operationaliseren van de onderwijsvisie, op alle 
niveaus. Het concludeert dat het verwezenlijken van de onderwijsvisie via passende 
beleidsacties en –processen systemisch gezien op orde is. De visie-elementen zijn vertaald in 
beleid en ook de gesprekken over de decentrale invulling worden aan verschillende tafels 
gevoerd.   
 
Het panel heeft een faseverschil bemerkt in de uitwerking en implementatie van de eerste twee 
elementen van de visie versus ambitie drie en vier. De eerste twee ambities zijn al duidelijker 
aantoonbaar in beleid op alle niveaus. Beleidsinitiatieven op de elementen drie en vier zijn 
recenter geformuleerd en bevinden zich in de opstartfase. Wel is ook hier reeds de infrastructuur 
aanwezig, zijn linking pins in het systeem gebracht en er zijn beleidsprocessen in gang gezet. Het 
panel heeft in de verticale en de horizontale trail gezien dat er vanuit de ondersteunende 
structuren nu een impuls wordt gegeven om ook deze onderdelen in versnelling te brengen.  
 
Via de professionaliseringstrajecten wordt de ambitie gefaciliteerd om onderwijs dicht bij de 
docent te organiseren. Het panel heeft ervaren dat het belang van BKO en SKO onomstreden is 
en dat dit wordt aangewend om docenten te professionaliseren op bepaalde concrete elementen 
uit de visie.  
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C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit van Amsterdam voldoet aan standaard 2, Uitvoering. 
 

4.3 Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking 
tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders. 
  
Toelichting: De instelling organiseert effectieve feedback die de realisatie van het beleid 
ondersteunt. Hierbij zet zij passende evaluatie- en meetactiviteiten in, die bestendig verankerd 
zijn in de instelling. Die instrumenten leveren inzichtelijke informatie die bruikbaar is bij het 
formuleren van gewenste kwaliteitsontwikkeling. Onderdeel is een transparante werkwijze om 
risico’s te signaleren, te rapporteren en waar nodig te handelen, gericht op verbeteren. De 
reflectie op de uitkomsten is onderdeel van het organisatiemodel en geeft in alle lagen van de 
organisatie en de medezeggenschap voldoende inzicht in de effectiviteit van de 
beleidsuitvoering. 
  
Het is niet noodzakelijk dat de meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed uniform zijn. Het 
gaat immers om de effectiviteit. Studenten, medewerkers, alumni en deskundigen uit het 
maatschappelijke veld spelen een actieve rol bij de evaluaties. De instelling publiceert accurate, 
actuele en toegankelijke informatie over de evaluatieresultaten. 
 
 

A. Bevindingen 
 
Een belangrijk instrument in het monitoren en evalueren van onderwijsdoelstelling is het 
managementinformatiesysteem UvA-data. Dit systeem ontsluit data vanuit verschillende 
databronnen, zoals het Student Informatie Systeem, verschillende landelijke bestanden, het 
eigen onderwijsevaluatiesysteem en data uit studenten- en alumnionderzoeken. Hieruit worden 
diverse rapportages gegenereerd voor gebruik in jaarverslagen van schools en colleges, 
zelfstudierapporten van opleidingen en integrale managementrapportages van faculteiten. Sinds 
2018 kent het systeem tevens een onderwijsdashboard waarin op verschillende niveaus, tot op 
studentniveau, kan worden ingezoomd. Elk niveau heeft de beschikking over een dashboard in 
UvA-data, dat kan worden afgestemd op de specifieke wensen van betrokkenen.  
 
Om zicht te houden op de kwaliteit van de opleidingen en hier risico’s te kunnen signaleren, 
heeft de UvA een eigen methode van risicoanalyse ontwikkeld. Zij wilde daarbij geen zware 
algemene instrumenten gebruiken, ook in het kader van de werkdruk die dat met zich mee zou 
brengen. Er is daarom een risicoanalyse ontwikkeld die zoveel mogelijk werkt met reeds 
beschikbare data. Deze risicoanalyse is gebaseerd op een vragenlijst die wordt ingevuld door 
opleidingsdirecteuren en op managementinformatie die is samengebracht in een heatmap op 
opleidingsniveau. Via de vragenlijst krijgt men op opleidingsniveau inzicht of metingen correct en 
tijdig worden uitgevoerd, of de interne en externe evaluaties in de betreffende overleggen 
worden besproken, of jaarplannen en jaarverslagen worden gemaakt, zowel door opleidingen als 
door opleidingscommissies en examencommissies. Ook wordt inzicht verkregen in de contacten 
die opleidingen hebben met het werkveld, hoe kwaliteitsbewaking en -verbetering op het gebied 
van toetsing inzichtelijk worden gemaakt en is geborgd.  
 
In de heatmap wordt met kleuren de scores van de opleidingen op de variabelen uit de 
verschillende bronnen weergegeven. In het jaarverslag reflecteren onderwijsdirecteuren op de 
uitkomsten van de vragenlijsten en de heatmaps. De heatmaps zijn daarnaast ook expliciet 
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bedoeld om het gesprek over en tussen opleidingen te faciliteren, op basis van geobjectiveerde 
en geneutraliseerde informatie. Het panel heeft gehoord dat dit inderdaad gebeurt. De instelling 
geeft aan dat zij hiermee bijdraagt aan het laag in de organisatie faciliteren van het gesprek over 
kwaliteit. Tijdens het visitatiebezoek heeft het panel een gedegen onderbouwing gekregen van 
de methodologische aanpak van de data infrastructuur en is gebleken dat de aanpak werkt in de 
monitoring van opleidingskwaliteit.  
 
Daarnaast beschikt men over UvA Q, een UvA-breed onderwijsevaluatiesysteem, waarmee het 
onderwijs op een uniforme wijze wordt geëvalueerd door studenten. UvA Q kent een deel 
verplichte vragen voor alle opleidingen, die worden meegenomen in de rapportages van UvA-
data. Het panel heeft in verschillende gesprekken gehoord dat de respons van studenten erg laag 
is. Lokaal wordt geprobeerd hier een oplossing voor te vinden, met initiatieven die nogal 
uiteenlopen. Een ruime meerderheid (88%) van de opleidingen heeft daarnaast in het afgelopen 
jaar een curriculumevaluatie uitgevoerd door bevraging van studenten of door een verslag van 
een panelgesprek. 
 
Het panel heeft tijdens de verschillende bezoeken uitgebreid gesproken over de wijze waarop de 
voortgang op de ambities van de onderwijsvisie zichtbaar zijn in deze systemen. 
Gesprekspartners geven aan dat de onderwijsvisie nog niet scherp vertaald is in 
meetinstrumenten. De heatmap is niet gekoppeld aan indicatoren voor het meten van de 
voortgang op de visie-elementen. Voor indicatoren op onderzoeksgerichtheid is men bezig een 
aparte tool in te richten. De dienst internationalisering doet opvolging op het niveau van 
implementatie, niet op het niveau van effecten van het beleid. In hoeverre de kerngedachte van 
het huidige Strategisch Kader Internationalisering namelijk (1) het verhogen van de kwaliteit van 
onderwijs en het onderzoek en (2) het versterken van de gemeenschapsvorming onder 
studenten en staf in de organisatie is doorgedrongen, is daardoor niet meetbaar. 
 
Het CvB vertelt het panel dat het zich realiseert dat het meten van kwalitatieve indicatoren 
minstens zo essentieel, maar tegelijk ook moeilijker is. Men zet het goede gesprek in om in ieder 
geval de afbakeningen van de geregelde ruimte in te laten dalen. Indirect heeft men wel 
mogelijkheden om inzichtelijk te krijgen wat de effecten van beleidsacties zijn, bijvoorbeeld door 
in UvA Q bepaalde uitsplitsingen te maken (bijvoorbeeld Nederlandstalig versus Engelstalig). Het 
panel krijgt uit de bezoeken niet de indruk dat er decentraal op deze manier naar de data wordt 
gekeken.  
 
Tijdens het locatiebezoek heeft het panel een kwadrantenschema gepresenteerd gekregen, 
waarin de ontwikkeling van opleidingen op het gebied van international classroom in vier 
kwadranten is beschreven. Elk van deze kwadranten beschrijft de kenmerken van een volgende 
fase van ontwikkeling richting een ‘Engaging International Classroom’. Opleidingen kunnen op 
basis hiervan descriptief in één van deze kwadranten worden ingedeeld, waardoor UvA-breed 
inzicht ontstaat in de status en de ontwikkeling van de opleidingen richting de 
instellingsambities. Dit schema is momenteel nog niet breed gecommuniceerd en gedeeld binnen 
de instelling. Het is een concept dat is ontwikkeld ter verduidelijking van de kenmerken van de 
verschillende stadia waarin de international classroom zich bevindt. Volgens het panel geeft het 
interessante mogelijkheden om de voortgang richting doelstellingen meer kwalitatief te 
benaderen.  
 
De rector brengt regelmatig een bezoek aan faculteiten en spreekt daar met brede 
vertegenwoordiging van betrokkenen. Studenten geven aan het erg te waarderen dat zij ook 
studieverenigingen bezoekt en daar met studenten het gesprek aangaat. De Raad van Toezicht 
(RvT) volgt het CvB in de voortgang bij het realiseren van de onderwijsvisie en het borgen van de 
onderwijskwaliteit. De raad overlegt halfjaarlijks met de COR en de CSR. Uit het gesprek met de 
RvT begreep het panel dat de raad daarnaast zicht houdt op de onderwijspraktijk door telkens bij 
een andere faculteit te vergaderen, waarbij koffiegesprekken plaatsvinden met 
vertegenwoordigers van de faculteit. De RvT komt daar in direct contact met decanen, 
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medewerkers en studenten. De RvT bevraagt onder meer op de effecten van de enorme groei 
van de afgelopen jaren en de daardoor toegenomen werkdruk.  
 
 

B. Overwegingen 
 
Het panel is erg onder de indruk van UvA-data, het heeft hier vanuit alle hoeken van de 
organisatie positieve geluiden over gehoord. De infrastructuur van kennisdeling en de 
methodologische onderbouwing van de systemen zit gedegen in elkaar. De signaleringen die 
voortkomen uit dit systeem, zijn aanleiding tot het voeren van het goede gesprek en leiden 
regelmatig en op verschillende niveaus tot concrete verbeteringen. Men is met UvA-data een 
indrukwekkende structuur aan het opbouwen die naar verwachting de continuïteit in de 
managementprocessen verder gaat versterken.  
 
De standaardevaluaties lijken goed verankerd in het kwaliteitszorgsysteem. De lokale initiatieven 
om de response binnen UvA Q te verhogen, gaan echter ten koste van de vergelijkbaarheid van 
de resultaten en de transparantie van het instrument. Het panel beveelt aan om 
responsverhogende maatregelen systematischer en gezamenlijk op te pakken, juist om UvA Q uit 
te kunnen laten groeien tot een krachtig element in het kwaliteitszorgsysteem. 
 
Het panel concludeert dat de instelling een enorme stap heeft gemaakt met het ontwikkelen en 
implementeren van de UvA brede monitoringsystemen. De effecten van beleidsmaatregelen op 
de hoofddoelstellingen van de onderwijsvisie zijn in de systemen nog niet allemaal inzichtelijk. 
De voortgang op doelstellingen wordt momenteel gemeten via kwantitatieve indicatoren, 
waarbij men vooral meet of instrumenten geïmplementeerd zijn. Er is momenteel nog geen 
automatisch mechanisme dat nagaat wat de effecten van beleid zijn. Het is voor verschillende 
visie-elementen bovendien nog diffuus welke indicatoren belangrijk worden geacht, hier heeft 
het panel verschillende geluiden gehoord.  
 
Het panel adviseert om de visie-elementen explicieter te meten en in rapportages op te nemen, 
om beter zicht te krijgen op de voortgang hierop. In de geregelde ruimte worden de kwalitatieve 
indicatoren steeds belangrijker. Het goede gesprek kan helpen om te concretiseren welke 
kwalitatieve indicatoren relevant zijn. Het panel raadt aan om vervolgens ook deze descriptieve, 
kwalitatieve elementen een heldere plek te geven in het systeem van monitoring. Hier zal 
centrale regie nodig zijn, juist omdat er in de ontwikkeling en uitvoering van beleid veel 
autonomie is. De beschrijving van de kwadranten voor internationalisering vindt het panel een 
passend voorbeeld van een descriptief instrument, waarmee ook ontwikkeling inzichtelijk kan 
worden gemaakt. Het panel ziet dit als een mooi voorbeeld hoe descriptieve elementen 
faciliterend en ondersteunend kunnen zijn bij het streven naar eenheid in verscheidenheid.  
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit van Amsterdam voldoet aan standaard 3, Evaluatie 
en monitoring. 
 

4.4 Standaard 4: Ontwikkeling 

Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van 
haar onderwijs.  
  
Toelichting: Op grond van feedback en reflectie op de resultaten zijn doelgerichte maatregelen 
genomen om het beleid of de uitvoering te versterken, te verbeteren of bij te stellen. Het 
opvolgen van verbetermaatregelen is verankerd in de organisatiestructuur. Het ontwikkelbeleid 
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van de instelling stimuleert alle betrokkenen om bij te dragen aan innovatie en 
kwaliteitsverbetering. Interne en externe stakeholders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen 
die in gang worden gezet op grond van de evaluatieresultaten. De instelling verbetert zich 
doorlopend en sluit aan op de (veranderende) omstandigheden en verwachtingen van studenten 
en werkgevers. 
 
 

A. Bevindingen 
 
Op elk niveau van de instelling worden (meer)-jaarplannen gemaakt met daarin een reflectie op 
de voorafgaande periode en de geoperationaliseerde doelen voor de komende periode. Deze 
plannen worden afgestemd met de medezeggenschap op het betreffende niveau en vastgesteld 
in overleg met verantwoordelijken. Overleg over deze plannen en over de voortgang richting 
doelstellingen is in de overlegstructuren verankerd op alle niveaus. Op opleidingsniveau zijn 
bevindingen vanuit de eigen monitoringsystemen en aanbevelingen vanuit de 
accreditatierapporten veelal aanleiding tot verbetering. Het NVAO accreditatieportret laat zien 
dat het merendeel van de opleidingen bij heraccreditatie in één keer een positieve beoordeling 
krijgt. UvA-breed geven interne kwaliteitsaudits aanknopingspunten voor verbeteringen op het 
niveau van de instelling en voor individuele faculteiten, colleges en graduate schools. In 2015 is 
een dergelijk audit uitgevoerd waarbij alle faculteiten, colleges en graduate schools zijn bezocht. 
 
De UvA ziet kennisdeling als een belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van haar 
onderwijs. De paraplu van onderwijsinnovatie is het CILT, dat opleidingen voorziet van 
informatie en ondersteuning vanuit een onderwijskundig perspectief.  
 
Matchmakers stimuleren de kennisdeling binnen en tussen faculteiten en ondersteunen 
communities van docenten. Elke faculteit heeft inmiddels een matchmaker aangesteld. Zij zorgen 
ervoor dat ontwikkelingen en innovatie binnen de ene faculteit zijn weg vindt naar andere 
faculteiten. Professionalisering is een bindmiddel bij de UvA: vanuit BKO, SKO en andere 
professionaliseringstrajecten ontstaan interfacultaire netwerken van docenten en managers 
waarin kennisdeling plaatsvindt. Ook de UCO speelt een belangrijke en centrale rol in 
kennisdeling en het initiëren van innovatie. De UCO adviseert op basis van voorgenomen 
besluitvorming van het CvB, maar initieert zelf ook onderzoek.  
 
Passend bij het besturingsmodel, vindt ontwikkeling en verbetering primair op het decentrale 
niveau plaats. De dynamiek tussen advies- en overlegstructuren, ondersteuningsstructuren en de 
lijn is hier bepalend. Ook het informele overleg heeft een belangrijke rol bij het initiëren van 
verbeteringen. Het gesprek dat op alle niveaus georganiseerd wordt, maakt dat hier veel 
initiatieven uit voortkomen. In de verticale trails heeft het panel concrete voorbeelden gezien 
waarbij de verschillende visie-elementen een duidelijke plek hebben in de verbetermaatregelen. 
Het panel vraagt zich af of al deze ‘losse’ initiatieven altijd voldoende zijn aangehaakt bij de 
lijnorganisatie. 
 
Het CvB stimuleert proeftuinen die aansluiten bij de doelstellingen van de onderwijsvisie. Het wil 
zo een omgeving scheppen waarbij lokale initiatieven gestimuleerd en ondersteund worden en 
verder in de instelling uitgerold kunnen worden. De heatmap is een voorbeeld van een 
individueel initiatief dat is opgepakt en uiteindelijk UvA breed is geïmplementeerd. 
 
De leden van de opleidingscommissies die het panel heeft gesproken, zijn goed op de hoogte en 
zeer betrokken bij ontwikkelingen en verbeteringen. Op opleidingsniveau heeft het panel goede 
voorbeelden gezien van directe verbetering vanuit feedback van studenten en 
examencommissies. Elke opleiding heeft momenteel een werkveldadviesraad of is hiermee bezig. 
Tijdens de bezoeken heeft het panel regelmatig gehoord dat een opleiding wel een adviesraad 
heeft geïnstalleerd, maar dat deze nog niet overal goed is geoperationaliseerd. Innovatie aan de 
inhoudskant komt het onderwijs momenteel vooral binnen via onderzoek en individuele 
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contacten. De bewustwording dat een meer structurele input vanuit het werkveld nodig is, lijkt 
wel aanwezig zoals blijkt uit de gesprekken die het panel heeft gevoerd.  
 
 

B. Overwegingen 
 
Het panel vindt dat de feedbackloop goed is verwerkt in de verschillende pdca-cycli, waarbij ook 
overleg, draagvlak en betrokkenheid in de structuren zijn verankerd. Studenten geven aan dat 
hun commentaren opgepakt worden en dat zij de effecten hiervan zien. Het escaleren van issues 
naar een hoger niveau gaat in de ene opleiding of faculteit makkelijker dan in de andere, maar de 
raderen van de verschillende pdca-cycli werken in het algemeen goed samen en zijn op elkaar 
afgestemd. De meeste opleidingen zijn in de turbulente periode ten tijde van de bestuurscrisis 
dan ook netjes blijven doordraaien. 
 
Het panel is van oordeel dat de richting die de UvA is ingeslagen, veel potentieel voor 
ontwikkeling heeft. Dat blijkt uit de grote innovatiekracht binnen de huidige structuren. Het 
goede gesprek dat overal wordt gevoerd, wat maakt dat de ontwikkeling richting de 
doelstellingen van de onderwijsvisie goed op gang komt. Professionalisering is een bindmiddel bij 
de UvA en zou wellicht sterker ingezet kunnen worden als verbinding en om energie aan 
processen te geven. Het panel ziet dat deze aanpak veel draagvlak heeft en adviseert hier nog 
scherper op in te zetten om verbeteringen en ontwikkelingen richting de onderwijsvisie te 
stimuleren.  
 
De verschillende onderdelen van onderwijsinnovatie lijken nog niet altijd structureel bij elkaar te 
worden gebracht. ‘Losse’ initiatieven zijn niet altijd voldoende aangehaakt bij de lijnorganisatie. 
Het panel herkent de meerwaarde voor de UvA in het streven naar geregelde ruimte (eenheid in 
verscheidenheid), maar beveelt aan de vereiste consistentie van de pdca-cyclus zowel in de lijn 
als in de diverse commissies te borgen om de meerwaarde te kunnen verzilveren.  
 
De interactie met het werkveld is voldoende hoorbaar, maar is nog veelal gebaseerd op 
incidentele contacten. Het panel adviseert om de relatie met het werkveld breder aandacht te 
geven de positionering van de adviesraden systematischer aan te pakken. 
 
 

C. Oordeel 
 

Het panel is van oordeel dat de Universiteit van Amsterdam voldoet aan standaard 4, 
Ontwikkeling. 
 

4.5 Eindoordeel 

 
A. Bevindingen 

 
De UvA heeft recentelijk haar onderwijsvisie aangescherpt in een proces waarbij betrokkenen 
vanuit alle lagen van de universiteit inspraak hadden. Dit heeft geleid tot een gekende 
onderwijsvisie met veel draagvlak voor de vier ambities hierbinnen. Voor elke van deze ambities 
is, in nauwe samenwerking met een brede vertegenwoordiging van medewerkers en studenten, 
UvA-breed beleid ontwikkeld dat ondersteunend en richtinggevend is voor de decentrale 
invulling. De stem van studenten wordt goed gehoord en er is actieve participatie van studenten. 
 
De UvA is van oudsher een decentraal georganiseerde universiteit, met veel autonomie voor 
faculteiten. Zij geeft aan dat zij in toenemende mate onderwerpen gezamenlijk oppakt, maar 
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daarbij tegelijkertijd veel waarde hecht aan ruimte voor faculteiten en opleidingen voor het 
leggen van eigen accenten en prioriteiten. Via een ‘geregelde ruimte’ vindt het gesprek plaats 
over decentrale invulling van beleid en streeft men naar eenheid binnen verscheidenheid.  
 
Beleidsinitiatieven ontstaan zowel vanuit opleidingen, faculteiten en CvB als vanuit de 
verschillende commissies en overleggen. Professionaliseringstrajecten ondersteunen de 
ontwikkeling van initiatieven richting de ambities van de onderwijsvisie. Om de geregelde ruimte 
die faculteiten en opleidingen hebben bij de decentrale beleidsontwikkeling te kunnen 
definiëren, is het nodig de centrale kaders en de ruimte die daarbinnen bestaat helder af te 
bakenen. Deze kaders zijn nog niet overal decentraal gekend. 
  
Studenten, docenten en medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij de formulering, 
uitvoering en evaluatie van beleid en onderwijs. Studenten voelen zich betrokken en gehoord in 
de verschillende lagen van de organisatie. De kwaliteit van de opleidingen is stevig verankerd in 
pdca-cycli, wat aantoonbaar is in de goede opleidingsresultaten. Het panel heeft in de 
gesprekken kunnen vaststellen dat de pdca-cyclus van het hoogste tot het laagste niveau goed 
werkt, met veel aandacht voor overleg en betrokkenheid. De verschillende pdca-cycli zijn goed 
op elkaar afgestemd en vinden aansluiting bij de cycli van onder- en bovenliggende niveaus. De 
feedbackloop zit goed verwerkt in de verschillende cycli.  
 
 

B. Overwegingen 
 
De UvA heeft in de afgelopen jaren, sinds de bestuurscrisis en het aantreden van het nieuwe 
CvB, een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zichtbare vooruitgang geboekt in het 
doorontwikkelen en implementeren van de onderwijsvisie. Ook zijn de verschillende systemen, 
processen en gremia beter in positie gebracht en wordt hierin ook de stem van de studenten 
goed gehoord. Zowel binnen als buiten de formele medezeggenschap hebben studenten 
inspraak.  
 
De pdca-cyclus voor verbeteringen van het onderwijs is overal goed op orde en verankerd. In de 
kwaliteitszorgstructuren is voldoende aandacht voor overleg en draagvlak van betrokkenen 
binnen dit proces. De kwaliteitszorgprocessen zijn gekend en de betrokkenheid is groot. Het 
goede gesprek op en tussen alle niveaus in de instelling is een belangrijk element in de sterke 
kwaliteitscultuur. Het panel heeft deze kwaliteitscultuur in de gesprekken herkend en ziet dat dit 
leidt tot kwaliteitsverbeteringen. Het feit dat de turbulente bestuursperiode in 2015-2016 geen 
zichtbare effecten heeft gehad op de kwaliteit van het onderwijs, toont volgens het panel bij 
uitstek aan dat de systematiek op de verschillende niveaus goed werkt. 
 
Het panel is van oordeel dat de UvA beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een 
sterke kwaliteitscultuur. De UvA stimuleert de verwezenlijking van de onderwijsvisie op een bij 
de instelling passende manier, waarbij zij eenheid in verscheidenheid nastreeft. Zij evalueert het 
onderwijs structureel en beschikt over uitstekende rapportagesystemen. Hiermee werkt zij 
systematisch aan de verbetering van haar onderwijs.  
 
 

C. Oordeel 
 
Het panel is van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van de Universiteit van 
Amsterdam positief is.  
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5 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen tijdens de audit beveelt het panel aan de Universiteit van 
Amsterdam om onderstaande verbeteringen door te voeren: 
 

• Definieer de kaders van de visie-elementen - met name die van inclusief en 
internationaal georiënteerd onderwijs en een professionele onderwijscultuur - scherper, 
zodat zij een afbakening kunnen vormen voor decentrale invulling van beleid en tegelijk 
operationalisering en monitoring kunnen vereenvoudigen. 

• Monitor een goede balans tussen eenheid en verscheidenheid in de beleidsuitvoering, 
om zo een voldoende sterk profiel als UvA te kunnen neerzetten. 

• Neem de visie-elementen explicieter op in meetinstrumenten en rapportages, om beter 
zicht te krijgen op de voortgang hierop. 

• Geef ook descriptieve, kwalitatieve elementen een heldere plek in het systeem van 
monitoring. 

• Blijf zoeken naar mogelijkheden voor selectie om de instroom van non-EU studenten en 
meer sociaal-economische diversiteit te verwezenlijken.  

• Neem meer centrale regie bij de – nu decentraal geïnitieerde - responsverhogende 
maatregelen binnen UvA Q. 

• Zet professionalisering nog sterker in als bindmiddel, om energie aan processen te 
geven en om ontwikkelingen richting de onderwijsvisie verder te stimuleren. 

• Positioneer de ruggengraatstructuur van de bestaande pdca-cycli die de kwaliteit van 
het onderwijs borgen en de commissies waarin het overleg daarover wordt gevoerd 
binnen de lijnorganisatie eveneens voor de implementatie van (de kwalitatieve 
beleidsdoelstellingen van) de onderwijsvisie en het stimuleren van de kwaliteitscultuur. 

• Geef de relatie met het werkveld breder aandacht en positioneer de adviesraden 
steviger. 

 

Overzicht van het advies 

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van het panel uit hoofdstuk 4 weer. 
 

 
Standaard 
 

 
Oordeel 

 
Visie en beleid 
 

 
Voldoet 

 
Uitvoering 
 

 
Voldoet 

 
Evaluatie en monitoring 
 

 
Voldoet 

 
Ontwikkeling 
 

 
Voldoet 

 
Eindoordeel 
 

 
Positief 
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Bijlage 1: Samenstelling van het panel 

Voorzitter, drs. Frans Jaspers  
Frans Jaspers studeerde Geneeskunde en Ziekenhuiswetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht en is opgeleid tot medisch-specialist internist. Hij zet zich al ruim 25 jaar zowel regionaal, 
landelijk als internationaal in voor onderwijsvernieuwing en vernieuwing van medische en 
verpleegkundige vervolgopleidingen. Thans vervult hij meerdere toezichthoudende functies bij 
ziekenhuizen en tot recent bij een buitenlandse (technische) universiteit. Voorts is hij voorzitter 
van verschillende (wetenschappelijke) adviesraden en tot recent voorzitter van de SER - Noord 
Nederland. Hij was panellid van de ITK Radboud Universiteit Nijmegen ( 2017) en is momenteel 
ook voorzitter van het ITK panel Universiteit Leiden. 
 
Panellid, prof. dr. Mariëlle Heijltjes 
Executive Director; Professor of Managerial Behaviour, Member Board of governors Beta 
Gamma Sigma, Member International Advisory Board IESEG School of management, Lille Paris, 
UMIO | Maastricht University. 
 
Panellid, prof. dr. Gerard van der Steenhoven 
Hoofddirecteur van het KNMI en voormalig decaan van de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen van Universiteit Twente. 
 
Panellid, mr. drs. Kete Kervezee 
Voorzitter commissie Innovatieve Zorgberoepen & Opleidingen en o.a. voormalig inspecteur-
generaal van het Onderwijs. 
 
Panellid, Diana van Wanrooij 
Student-lid van het panel studeert aan Tilburg University de wo-master International and 
European Law en de masteropleiding Law and Technology. 
 
Secretaris, drs. Suzanne den Tuinder 
 
Procescoördinator, Lieve Desplenter (lic.) 
 
Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend. 
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Bijlage 2: Accreditatieportret 

Accreditatieportret Universiteit van Amsterdam 
 
Het accreditatieportret geeft een overzicht van alle NVAO besluiten met betrekking tot 
accreditatie en toets nieuwe opleiding. Het betreft alle besluiten onder regime van de tweede 
fase van het accreditatiestelsel1, waarvan het definitief besluit is verstuurd voor 1-1-2018. 
Daarmee wordt de periode 2011-2017 in beeld gebracht2.  
De besluiten worden chronologisch gepresenteerd met daarbij aandacht voor bijzondere 
kenmerken en joint degree programma’s. Omdat besluiten en niet de opleidingen de ingang 
vormen, kunnen opleidingen twee maal voorkomen. Bijvoorbeeld bij toekenning herstelperiode 
en vaststelling realisatie herstel.  
 
Aangezien de Universiteit van Amsterdam op 26 juni 2013 de Instellingstoets kwaliteitszorg met 
een positief resultaat heeft doorlopen is het NVAO beoordelingskader voor de beperkte 
opleidingsbeoordeling en beperkte toets nieuwe opleiding van toepassing. 
 
In het overzicht is in combinatie met het accreditatiebesluit ook het eindoordeel opgenomen. 
Het eindoordeel kan Onvoldoende, Voldoende, Goed of Excellent zijn. Het accreditatiebesluit 
kan luiden: negatief, herstelperiode, en positief. Daarnaast kan de aanvraag worden ingetrokken. 
In combinatie geeft dat de volgende reeks: Negatief, Herstelperiode; Voldoende; Goed; Excellent 
en intrekking. Onder opmerkingen wordt gemarkeerd of het een besluit betreft na herstel. In die 
gevallen wordt na de herstelperiode vastgesteld dat het herstel is gerealiseerd en wordt een 
positief accreditatiebesluit afgegeven.  
 
In de periode 2012 tot 2017 heeft de Universiteit van Amsterdam 193 aanvragen ingediend, 
waarvan 173 accreditatieaanvragen.  
 
Er zijn 20 aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 Tabel Overzicht eindoordelen per procedure 
Bijlage 2 Tabel Besluiten chronologisch 

                                                                 
1 Op 1 januari 2011 is het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs in werking 
getreden (besluit 21 december 2010, Stb. 2010, 862). 
2 Met uitzondering van de besluiten onder het eerdere regime in die periode. 
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Bijlage 1 Tabel overzicht eindoordelen 
 

Naam instelling 
Universiteit van 
Amsterdam     

         
Som van Aantal   Jaar besluit           

Soort dossier Eindoordeel en besluit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Eindtotaal 

Accreditatie NL Excellent     1       1 

  Goed   1 8  5 2 16 

  Herstelperiode    7 1   8 

  Voldoende 1 25 55 38 20 9 148 

Totaal Accreditatie NL   1 26 71 39 25 11 173 

Toets Nieuwe Opleiding NL 
Aan voorwaarden 
voldaan 

                 
1     1     2 

  Aanvraag ingetrokken    1    1 

  Positief 1 1 3 1 7 2 15 

  Voorwaarden    1   1 2 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL 2  1 5 2 7 3 20 

Eindtotaal   3 27 76 41 32 14 193 
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Bijlage 2 Tabel Chronologisch overzicht besluiten 
 Accreditatie 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2012 M Child Development and Education (research 
master) 

Voldoende   1 

2013 B Algemene Sociale Wetenschappen Voldoende   1 
  B Bèta-gamma Goed   1 
  B Communicatiewetenschap Voldoende   1 
 B Culturele Antropologie en 

Ontwikkelingssociologie 
Voldoende   1 

 B Economie en Bedrijfskunde Voldoende   1 
 B Geneeskunde Voldoende   1 
 B Onderwijskunde Voldoende   1 
 B Pedagogische Wetenschappen Voldoende   1 
 B Psychologie Voldoende   1 
 B Scheikunde Voldoende   1 
 B Sociologie Voldoende   1 
 B Tandheelkunde Voldoende   1 
 M Business Administration Voldoende   1 
 M Chemistry Voldoende   1 
 M Communicatiewetenschap Voldoende   1 
 M Contemporary Asian Studies Voldoende   1 
 M Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-

Westerse Samenlevingen 
Voldoende   1 

 M Earth Sciences Voldoende   1 
 M Geneeskunde Voldoende   1 
 M Gezondheidszorgpsychologie Voldoende   1 
 M International Finance Voldoende   1 
 M Medische Antropologie en Sociologie Voldoende   1 
 M Onderwijskunde Voldoende   1 
 M Pedagogische Wetenschappen Voldoende   1 
 M Psychology Voldoende   1 
 M Sociologie Voldoende   1 

2014 B Algemene Cultuurwetenschappen Herstelperiode   1 
  B Arabische Taal en Cultuur Voldoende   1 
  B Archeologie en Prehistorie Herstelperiode   1 
  B Culturele Informatiewetenschap Herstelperiode   1 
  B Duitse Taal en Cultuur Voldoende   1 
  B Engelse Taal en Cultuur Voldoende   1 
  B Europese Studies Voldoende   1 
  B Franse Taal en Cultuur Voldoende   1 
  B Geschiedenis Voldoende   1 
 B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Goed   1 
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Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2014 B Hebreeuwse Taal en Cultuur Voldoende   1 
 B Informatica Voldoende   1 
 B Informatiekunde Voldoende   1 
 B Italiaanse Taal en Cultuur Voldoende   1 
 B Kunstgeschiedenis Voldoende   1 
 B Kunstmatige Intelligentie Voldoende   1 
 B Latijnse Taal en Cultuur Goed   1 
 B Literatuurwetenschap Voldoende   1 
 B Media en Cultuur Voldoende   1 
 B Muziekwetenschap Voldoende   1 
 B Natuur- en Sterrenkunde Voldoende   1 
 B Nederlandse Taal en Cultuur Voldoende   1 
 B Nieuwgriekse Taal en Cultuur Goed   1 
 B Religiewetenschappen Voldoende   1 
 B Scandinavische Talen en Culturen Voldoende   1 
 B Slavische Talen en Culturen Voldoende   1 
 B Sociale Geografie en Planologie Voldoende   1 
 B Spaanse Taal en Cultuur Voldoende   1 
 B Taalwetenschap Voldoende   1 
 B Theaterwetenschap Herstelperiode   1 
 B Wiskunde Voldoende   1 
 M Archeologie Voldoende   1 
 M Artificial Intelligence Voldoende   1 
 M Astronomy and Astrophysics Voldoende   1 
 M Communicatie- & Informatiewetenschappen Voldoende   1 
 M Computational Science Voldoende   1 
 M Conservering en Restauratie van Cultureel 

Erfgoed 
Voldoende   1 

 M Erfgoedstudies Voldoende   3 
 M Europese Studies Voldoende   1 
 M Evidence Based Practice Goed   1 
 M Filosofie Voldoende   1 
 M Geschiedenis Voldoende   1 
 M Information Law (research) Herstelperiode   1 
 M Information Studies Voldoende   1 
 M International Criminal Law Voldoende   1 
 M Kunst- & cultuurwetenschappen Voldoende   2 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2014 M Letterkunde Voldoende   1 
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  M Logic Excellent   1 
 M Mathematical Physics Voldoende   1 
 M Mathematics Voldoende   1 
 M Mediastudies Herstelperiode   1 
   Voldoende   1 
 M Midden-Oosten Studies Voldoende   1 
 M Neerlandistiek Voldoende   2 
 M Oudheidstudies Goed   1 
 M Physics Voldoende   1 
 M Planologie Voldoende   1 
 M Psychology (research) Goed   1 
 M Public International Law (research) Herstelperiode   1 
 M Sociale Geografie Voldoende   1 
 M Software Engineering Goed   1 
 M Stochastics and Financial Mathematics Voldoende   1 
 M System and Network Engineering Goed   1 
 M Taalwetenschappen Voldoende   2 
 M Tandheelkunde Voldoende   1 
 M Theologie & Religiewetenschappen Voldoende   1 

2015 M Archeologie (research) Herstelperiode   1 
  M Communicatie- & Informatiewetenschappen 

(research) 
Voldoende   1 

 M Communication Science (research) Voldoende   1 
 M Filosofie ( research ) Voldoende   1 
 M Geschiedenis (research) Voldoende   1 
 M International Development Studies (research) Voldoende   1 
 M Kunst- & cultuurwetenschappen (research) Voldoende   1 
 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 

Aardrijkskunde 
Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Algemene Economie 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Arabisch 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Biologie 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Duits 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Engels 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Filosofie 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Frans 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Geschiedenis en Staatsinrichting 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Godsdienst en Levensbeschouwing 

Voldoende   1 
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Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2015 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Hebreeuws 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Italiaans 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige 
Vorming/Kunst Algemeen 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Latijnse Taal en Cultuur 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Management en Organisatie 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Natuurkunde 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Nederlands 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Russisch 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Scheikunde 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Spaans 

Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Wiskunde 

Voldoende   1 

 M Letterkunde (research) Voldoende   1 
 M Mediastudies Voldoende Na Herstel 1 
 M Mediastudies (research) Voldoende   1 
 M Neerlandistiek (research) Voldoende   1 
 M Social Sciences (research) Voldoende   1 
 M Taalwetenschappen (research) Voldoende   1 
 M Theologie & Religiewetenschappen (research) Voldoende   1 
 M Tinbergen Institute Master of Philosophy in 

Economics (research) 
Voldoende   1 

 M Urban Studies (research) Voldoende   1 
2016 B Actuariële Wetenschappen Voldoende   1 

 B Algemene Cultuurwetenschappen Voldoende Na Herstel 1 
 B Archeologie en Prehistorie Voldoende Na Herstel 1 
 B Biologie Goed   1 
 B Econometrie en Operationele Research Voldoende   1 
 B Fiscale Economie Voldoende   1 
 B Media en informatie Voldoende Na Herstel 1 
 B Psychobiologie Goed   1 
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 B Theaterwetenschap Voldoende Na Herstel 1 
 M Accountancy and Control Voldoende   1 
 M Actuarial Science and Mathematical Finance Voldoende   2 
     

Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

 M Biological Sciences Goed   1 
 M Brain and Cognitive Sciences (research) Goed   1 
 M Business Administration Voldoende   2 
 M Econometrics Voldoende   1 
 M Economics Voldoende   1 
 M Erasmus Mundus Master Journalism, Media 

and Globalisation (joint degree) 
Goed   1 

 M Fiscale Economie Voldoende   1 
 M Information Law (research) Voldoende   1 
 M International Finance Voldoende   1 
 M Life Sciences Voldoende   1 
 M Public International Law (research) Voldoende   1 
 M Verzekeringskunde Voldoende   1 

2017 B Future Planet Studies Voldoende  1 
 B Medische Informatiekunde Goed  1 
 B Onderwijskunde Voldoende  1 
 

B Politicologie Voldoende  1 
 M Archeologie (research) Voldoende  1 
 M Bioinformatics and Systems Biology (joint 

degree) 
Voldoende  1 

 M Conflict Resolution and Governance Voldoende  1 
 M Forensic Science Voldoende  1 
 M Medical Informatics Goed  1 
 M Onderwijskunde Voldoende  1 
 M Politicologie Voldoende  1 

Eindtotaal       173 
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Toets nieuwe opleiding 

Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2012 B Future Planet Studies Positief   1 
 M Academisch Meesterschap Aan voorwaarden 

voldaan 
Toets 
voorwaarden 

1 

2013 M Entrepreneurship (joint degree) Positief  1 
2014 B Politics, Psychology, Law and Economics Positief   1 
 B Liberal Arts and Science (joint degree) Positief  1 
  M Actuarial Science and Mathematical Finance Voorwaarden   1 
 M Business in Society Positief  1 
  M Public health Aanvraag 

ingetrokken 
  1 

2015 M Actuarial Science and Mathematical Finance Aan voorwaarden 
voldaan 

Toets 
voorwaarden 

1 

  M International Tax Law Positief   1 
2016 B Business Administration Positief   1 

 B Economics and Business Economics Positief   1 
 M Bedrijfskunde in deeltijd Positief  1 
 M Business Economics Positief   1 
 M Finance Positief   1 
 M Health Informatics Positief   1 
 M Oral Health Sciences Positief   1 

2017 B Oudheidwetenschappen Positief  1 
 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de 

Taalvakken 
Voorwaarden  1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Zaakvakken 

Positief  1 

Eindtotaal       
20 
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken 

VERKENNEND BEZOEK  
 
Woensdag 7 november 
 

Vanaf 09.00 uur Zaal beschikbaar 
U bent van harte welkom om van de zaal gebruik te maken voor 
nader overleg en inzage van de bijlagen. 

REC‐C10.20 

12.00u – 13.00u Meet and Greet REC‐MS.50 

   

13.15u – 14.00u Gesprek met Instellingsbestuur REC‐C10.20 
   

14.15u - 15.00u Gesprek Raad van Toezicht REC‐C10.20 
   

15.15u – 16.15u Gesprek over standaard 1: visie en beleid REC‐C10.20 
 met lid van het College, decaan, onderwijsdirecteur, 

opleidingsdirecteur, beleidsmedewerker centraal, beleidsmedewerker 
faculteit, docent en student 

 

16.15-16.30 Presentatie UvA Data REC‐C10.20 
 door hoofd audit  

16.30u – 17.30u Gesprek over ST 2: uitvoering REC‐C10.20 
 met lid van het College, decaan, onderwijsdirecteur, hoofd P&O, 

beleidsmedewerker centraal, docent en student 

 

   

17.45u – 19.00u Koffie/thee/fris met studenten REC‐C10.20 

 Een aantal studenten spreekt alleen Engels.  

19.15u – 20.15u Open spreekuur HOTEL 
 

Donderdag 8 november 

10.00u – 11.00u Gesprek over standaard 3: REC‐C10.20 

 evaluatie en monitoring  

 
 

met lid van het College, decaan, onderwijsdirecteur, hoofd strategie 
en informatie, opleidingsdirecteuren, docent en student 

 
REC‐C10.20 

11.15u – 12.15u Gesprek over standaard 4: ontwikkeling  

 
 
 
12.30u – 13.00u 

met lid van het College, decaan, onderwijsdirecteur, 
opleidingsdirecteuren, docent, hoofd Academische Zaken en student 
 
Eventueel ruimte voor extra gesprek 
 

 
REC‐C10.20 

 
16.00u – 16.30u 

 
Terugkoppeling verkennend bezoek en 
afstemming verdiepend bezoek 

 
REC‐C10.20 
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VERDIEPEND BEZOEK 
 
Dinsdag 11 december 
 

Vanaf 09.00 uur Zaal beschikbaar REC‐G1.22 

 U bent van harte welkom om van onze senaatszaal  

 gebruik te maken voor nader overleg en inzage van de  

 bijlagen.  

10.00u-13.15u Bezoek bacheloropleiding theaterwetenschap REC‐G1.22 

 10.00u-10.30u Gesprek met het management REC‐G1.22 
 10.45u-11.30u Gesprek met docenten REC‐G1.22 

 11.45u-12.30u Gesprek met studenten REC‐G1.22 

 12.45u-13.15u Gesprek met examencommissie REC‐G1.22 

13.15u-14.30u Paneloverleg tijdens lunch REC‐G1.22 

14.30u-18.15u Bezoek bacheloropleiding Bedrijfskunde 
 

  REC‐
B3.04/REC‐

G1.22 
 14.30u-15.15u Bijwonen vergadering OC REC‐B3.04 
 15.30u-16.15u Gesprek met het management REC‐G1.22 

 16.30u-17.15u Gesprek met docenten 
17.30u-18.15u Gesprek met studenten 

 

     

 

18.15u-18.45u Paneloverleg REC‐G1.22 
 
Woensdag 12 december 
 

Vanaf 09.00 uur Zaal beschikbaar Science Park B1.25 

 Het Science Park is in een ander gedeelte van Amsterdam gelegen.  

 gebruik te maken voor nader overleg en inzage van de  

10.00u-11.45u Bezoek faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatie (FNWI) 

Science Park B1.25 

 10.00u-10.45u Gesprek betrokkenen College Science Park B1.25 
 10.45u-11.30u Gesprek betrokkenen Schools Science Park B1.25 

   

  12.00u-12.30u Vervoer (taxi) naar Roeterseiland  

   

  12.30u-13.30u Paneloverleg tijdens lunch REC‐G1.22 
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Trail Internationalisering 
 
Tijdens de trail spreekt het panel met management, docenten en studenten van de bacheloropleiding Political 
Science, de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) en de research master 
opleiding Brain and Cognitive Sciences. 
 

13.30u-18.00u Trail Internationalisering REC‐ G1.22 

 13.30u-14.15u Presentatie internationalisering REC- G1.22 
 14.30u-15.30u Gesprek met management/beleidsstaf REC- G1.22 
 15.45u-16.45u Gesprek met docenten 

17.00u-18.00u Gesprek met studenten 
REC- G1.22 
REC- G1.22 

18.15u-18.45u Paneloverleg  
 
 

Donderdag 13 december 

Vanaf 09.00 uur Zaal beschikbaar  MH, Kamer 35 
 

Gedurende de laatste dag kunt u gebruik 
maken van kamer 35 in het Maagdenhuis. Dit 
doen we omdat de terugkoppeling gepland 
staat in academisch cultureel centrum SPUI25, 
wat hier om de hoek ligt. 

 

10.45u-11.15u Gesprek met instellingsbestuur MH, Kamer 35 

12.30u-13.00u Terugkoppeling Instellingstoets SPUI25 

13.00u-14.30u Afsluitende lunch 
   SPUI25 
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 

 
Van te voren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
1. Besturingsmodel 
2. Tienpuntenplan 
3. Bouwen aan wetenschap, rapport Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA 
4. Een universiteit van waarde(n), rapport Commissie Democratisering en Decentralisering 
5. Diversiteit is een werkwoord, rapport Commissie Diversiteit 
6. HR-agenda 2015 - 2020 
7. Advies sterke medezeggenschap 
8. Instellingstoets Kwaliteitszorg UvA, Midterm Review 
9. Programmaplan voorbereiden Instellingstoets Kwaliteitszorg 
10. Grenzeloos nieuwsgierig, Instellingsplan 2015 - 2020 
11. Midterm review van het instellingsplan 2015 - 2020 
12. Onderwijsvisie 
13. Kader Kwaliteitszorg 
14. Selectie, Matching en Intake, rapport werkgroep UCO 
15. Blend It & Share It, advies van de werkgroep Onderwijsvernieuwing-Blended Learning 
16. Dare to Share, rapport Werkgroep Kennisdeling Onderwijs UvA 
17. Rapportage en Advies UCO werkgroep Uitgaande Studentmobiliteit 
18. Van studiesucces naar talentontwikkeling van studenten en docenten, Studiesucces 2.0 
19. Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam 
20. Alumni & Werkveld, Handreiking voor het betrekken van alumni en werkveld bij 
kwaliteitszorg 
21. Strategisch Kader Internationalisering 
22. Amsterdam's Global University In the Classroom 
23. Beleidsnotitie International Classroom 
24. Facultaire convenanten periode 2015-2020 
25. Format jaarverslag jaarplan college en graduate school 
26. Kader Toetsbeleid 
27. Beleid voor personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een 
arbeidsbeperking 
28. Implementatieplan UvA behorende bij beleid voor Personen met een functiebeperking, een 
chronische ziekte 
29. Accreditatieportret 
30. Vragenlijst risicoanalyse opleidingsdirecteuren 
31. Heatmap risicoanalyse 
32. Zelf kwaliteit borgen, een systeem om binnen de UVA zelf opleidingen te visiteren 
33. Resultaten Nationale Alumni Enquête 
34. Tussentijdse Toets 2018 
35. Model OER 
 
Voor de trails zijn de volgende documenten geleverd: 
1. Strategisch Kader Internationalisering 
2. UvA International Classroom – concept 
3. Amsterdam’s Global University, in the Classroom 
4. Kernnota Internationalisering  
 

http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/1.-besturingsmodel.pdf?3075575397821
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/2.-tienpuntenplan.pdf?3073531835820
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/3.-bouwen-aan-wetenschap-rapport-commissie-onderzoek-financien-en-huisvesting-uva.pdf?3073531873371
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/4.-een-univesriteit-van-waarden-rapport-commissie-democratisering-en-decentralisering.pdf?3073531939402
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/5.-diversiteit-is-een-werkwoord-rapport-commissie-diversiteit.pdf?3073532018098
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/6.-hr-agenda-2015---2020.pdf?3073532083199
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/7.-advies-sterke-medezeggenschap.pdf?3073532132880
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/8.-instellingstoets-kwaliteitszorg-uva-midterm-review.pdf?3073532180488
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/9.-programmaplan-voorbereiden-instellingstoets-kwaliteitszorg.pdf?3073532221345
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/10.-grenzeloos-nieuwsgierig-instellingsplan-2015---2020.pdf?3073532265976
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/11.-midterm-review-van-het-instellingsplan-2015---2020.pdf?3074365726971
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/12.-onderwijsvisie.pdf?3073532602256
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/13.-kader-kwaliteitszorg.pdf?3075575446364
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/14.-selectie-matching-en-intake-rapport-werkgroep-uco.pdf?3073532667932
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/15.-blend-it--share-it-advies-van-de-werkgroep-onderwijsvernieuwing-blended-learning.pdf?3073532806340
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/16.-dare-to-share-rapport-werkgroep-kennisdeling-onderwijs-uva.pdf?3073532859936
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/17.-rapportage-en-advies-uco-werkgroep-uitgaande-studentmobiliteit.pdf?3073532935227
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/18.-van-studiesucces-naar-talentontwikkeling-van-studenten-en-docenten-studiesucces-2.0.pdf?3073533009224
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/19.-studiesucces-aan-de-universiteit-van-amsterdam.pdf?3073533189332
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/20.-alumni--werkveld-handreiking-voor-het-betrekken-van-alumni-en-werkveld-bij-kwaliteitszorg.pdf?3073533290974
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/20.-alumni--werkveld-handreiking-voor-het-betrekken-van-alumni-en-werkveld-bij-kwaliteitszorg.pdf?3073533290974
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/21.-strategisch-kader-internationalisering.pdf?3073533375935
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/22.-amsterdams-global-university-in-the-classroom.pdf?3074365156430
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/23.-beleidsnotitie-international-classroom-concept.pdf?3074365420186
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/24.-facultaire-convenanten-periode-2015-2020.pdf?3080759815287
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/25.-format-jaarverslag-jaarplan-college-en-graduate-school.pdf?3073533478971
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/26.-kader-toetsbeleid.pdf?3073533533063
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/27.-beleid-voor-personen-met-een-functiebeperking-een-chronische-ziekte-of-een-arbeidsbeperking.pdf?3073533665906
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/27.-beleid-voor-personen-met-een-functiebeperking-een-chronische-ziekte-of-een-arbeidsbeperking.pdf?3073533665906
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/28.-implementatieplan-uva-behorende-bij-beleid-voor-personen-met-een-functiebeperking-een-chronische-ziekte.pdf?3073533826011
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/28.-implementatieplan-uva-behorende-bij-beleid-voor-personen-met-een-functiebeperking-een-chronische-ziekte.pdf?3073533826011
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/29.-accreditatieportret.pdf?3074369295686
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/30.-vragenlijst-risicoanalyse-opleidingsdirecteuren.pdf?3073534057867
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/31.-heatmap-risicoanalyse.pdf?3073534676549
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/32.-zelf-kwaliteit-borgen-een-systseem-om-binnen-de-uva-zelf-opleidingen-te-visiteren.pdf?3073534757573
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/33.-resultaten-nationale-alumni-enquete.pdf?3074366050835
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/34.-tussentijdse-toets-2018.pdf?3074369353686
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/beleid-en-financien/instellingstoets-2018/35.-model-oer.pdf?3073534874952
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

Ba bachelor 
cvb college van bestuur 
EC European credit point 
EFQM European Foundation for Quality 

Management 
EVC elders verworven competentie 
hbo hoger beroepsonderwijs 
ma master 
MR medezeggenschapsraad 
MT managementteam 
NSE nationale studentenenquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie 
OBP ondersteunend en 

beheerspersoneel 
OER onderwijs- en examenreglement 
P&O Stafbureau Personeel en 

Organisatie 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
SLB studieloopbaan begeleiding 
UvA Universiteit van Amsterdam 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 
oog op de beoordeling van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Aanvraagnummer: 006549 
 
Colofon 
 
Adviesrapport Instellingstoets Kwaliteitszorg  
Universiteit van Amsterdam 
Februari 2019 
Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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