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1 Samenvattend advies 

De onderwijsvisie van de RUG is gericht op het creëren van sterke banden tussen studenten en 

medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante 

maatschappelijke kwesties, in een nationale en internationale context. De instelling heeft haar 

onderwijsvisie vertaald naar vijf studentgerichte doelen, zoals actieve en verantwoordelijke 

deelname aan het leerproces en interculturele en internationale samenwerking. Volgens het 

panel zijn deze doelen concreet, passend bij de onderwijsvisie en tonen zij aan dat studenten 

centraal staan.  

 

De RUG hanteert een decentraal bestuursmodel, uitgaande van verantwoordelijke professionals, 

gedeeld eigenaarschap en vertrouwen. Naast formele afstemming tussen het College van 

Bestuur (CvB) en faculteiten is er ook veel contact op informele wijze. Verschillende geledingen 

beschrijven de cultuur van de RUG als informeel, open en toegankelijk. Zowel docenten als 

studenten spraken tijdens de panelgesprekken vol trots over hun universiteit. Het panel is van 

mening dat het CvB deze gemeenschappelijke trots krachtiger mag uitdragen.  
 

Het CvB betrekt medezeggenschap, docenten, studenten en externe stakeholders bij de 

totstandkoming van de onderwijsvisie en beleidsplannen. In de ogen van het panel wordt de visie 

in dialoog tussen alle lagen van de universiteit gerealiseerd. 

 

Het CvB treedt op als facilitator en aanjager van beleid door binnen centrale kaders faculteiten 

de ruimte te geven voor de verdere invulling passend bij de lokale academische cultuur, 

schaalgrootte en disciplinaire kenmerken. Het panel heeft voorbeelden aangetroffen van 

implementatie van beleid dat binnen faculteiten op verschillende manieren is ingevuld zoals de 

implementatie van Learning Communities (LC) en de International Classroom (IC). Het panel 

waardeert de autonomie die faculteiten bij de implementatie van beleid hebben gekregen maar 

adviseert een meer regisserende rol van het College van Bestuur hierbij. 

 

De Onderwijsmonitor speelt een belangrijke rol in het stelselmatig evalueren van de kwaliteit 

van de opleidingen. Deze monitor doet verslag van de signalen die opgemerkt zijn, onderzoeken 

die hebben plaatsgevonden naar de oorzaken van deze signalen, verbeterplannen die gemaakt 

zijn op basis hiervan en de evaluatie van de effecten van de afgeronde verbeterplannen. Het 

College van Bestuur en de faculteitsbesturen bespreken tijdens de halfjaarlijkse Bestuurlijke 

Overleggen de belangrijkste uitkomsten uit deze Plan Do Check Act-cyclus (PDCA-cyclus) en de 

daaruit voortvloeiende acties. Deze overleggen vormen de sleutel in de afstemming tussen de 

universitaire strategie en visie enerzijds en de facultaire strategische plannen anderzijds. Volgens 

het panel heeft de RUG een adequaat systeem ontwikkeld om de onderwijskwaliteit op 

structurele wijze te monitoren, maar kan de verslaglegging van de Bestuurlijke Overleggen op 

een effectievere wijze plaatsvinden. Het mist SMART geformuleerde afspraken in de verslagen.  

 

De RUG besteedt in haar PDCA-cyclus systematisch aandacht aan de verbetering van de 

onderwijskwaliteit. Zo is naar aanleiding van studenttevredenheidsonderzoeken actie 

ondernomen op het gebied van employability, huisvesting en beleid voor functiebeperkte 

studenten en hebben de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek geleid tot een 

actieplan werkdruk. 

 

In 2017 is de Teaching Academy Groningen (TAG) opgericht als een platform waarin docenten en 

onderwijskundige leiders innoveren, van elkaar leren en elkaar inspireren. Het CvB heeft 

aangegeven de TAG in de aankomende beleidsperiode slagvaardiger te willen maken door 

facilitering van het dagelijks bestuur en organisatiecapaciteit vrij te maken. 

 

Door wisseling van zowel Rector als vice-voorzitter van het CvB wacht de RUG met het ontwerp 

van een nieuw strategisch plan. Het panel heeft daarom minder zicht gekregen op de 
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beleidskeuzes voor de nabije toekomst. Het panel heeft echter voldoende vertrouwen gekregen 

dat de goed verankerde Groningse identiteit sterk genoeg is om het beleid van de RUG succesvol 

te continueren. Volgens het panel verdient verdere implementatie van onderwijsinnovaties van 

de afgelopen periode zoals de IC, LC en TAG verankering in het toekomstige strategisch plan. 

 

Het panel beoordeelt alle standaarden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg als voldoende en is 

van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van de Rijksuniversiteit Groningen 

positief is.  
 

 

Den Haag, 21 mei 2019 

 

Namens het panel ter beoordeling van de Rijksuniversiteit Groningen 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. H.A.P. Pols  Dr. A. Venemans-Jellema 
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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 

afgesloten. 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 auditpanel 

Het auditpanel is als volgt samengesteld: 

• Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter 

• Prof. dr. H. Brinksma, lid 

• R. de Jong RA, lid 

• Prof. dr. S. van Thiel, lid 

• M.J. van Gameren, BSc. student-lid 

 

Het panel werd bijgestaan door dr. A. Venemans-Jellema, secretaris en T. de Bruijn, 

procescoördinator NVAO 

2.3 Inrichting van de instellingstoets 

 

2.3.1 Werkwijze van het panel in het algemeen 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft met het oog op de Instellingstoets Kwaliteitszorg 

(ITK) een zelfevaluatierapport geschreven. In dit rapport onderbouwt de instelling hoe zij voldoet 

aan de vier standaarden van het beoordelingskader ITK. Tijdens een voorbereidende 
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bijeenkomst op 11 februari 2019 heeft het panel de eerste indrukken over dit document 

onderling uitgewisseld. Ter voorbereiding op het eerste locatiebezoek hebben de panelleden 

daarnaast hun bevindingen, opmerkingen en vragen schriftelijk met de procescoördinator en 

secretaris gedeeld. 

 

Het eerste, verkennende, locatiebezoek vond plaats op 7 en 8 maart 2019. Het programma voor 

dit bezoek werd van tevoren afgestemd tussen de instelling, de panelvoorzitter en de 

procescoördinator. Gedurende het bezoek sprak het panel met vertegenwoordigers van 

verschillende geledingen (zie Bijlage 3). Aan het einde van het eerste bezoek presenteerde de 

panelvoorzitter de eerste bevindingen en de thema’s voor vier trails: een trail ‘Past Performance 

kwaliteitsborging’, een trail ‘Toetsing en Examencommissie’, een trail ‘Onderwijsinnovaties’ en 

een trail die zich richt op de Kwaliteitsafspraken.  

 

In de periode tussen de beide locatiebezoeken heeft de RUG in overleg met de 

procescoördinator en de panelvoorzitter de trails uitgewerkt en het programma met de 

verschillende gespreksronden vastgesteld. De universiteit heeft bovendien het panel van 

uitgebreide informatie voorzien. Aan de vooravond van het tweede bezoek heeft het panel zijn 

eerste indrukken over de onderwerpen van de audit-trails uitgewisseld en vragen geformuleerd 

voor de gesprekken. Tijdens het tweede locatiebezoek op 10 t/m 12 april 2019 heeft het panel 

op verschillende manieren getoetst of deze voorlopige indrukken juist waren.  

 

Aan het einde van het tweede bezoek heeft het panel zijn conclusies mondeling gedeeld met een 

ruime vertegenwoordiging van de instelling. Op basis van de bevindingen en overwegingen van 

het panel heeft de secretaris vervolgens een eerste versie van het rapport opgesteld. Dit 

conceptrapport is aan de panelleden voorgelegd voor commentaar waarna de voorzitter de 

definitieve versie heeft vastgesteld.  

 

Het adviesrapport is op 22 mei 2019 aan de instelling voorgelegd ter controle op feitelijke 

onjuistheden. De instelling heeft op 4 juni 2019 gereageerd op het adviesrapport. Dit heeft 

geleid tot enkele aanpassingen, waarna het definitieve rapport is vastgesteld door de voorzitter. 

Het panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 5 juni 2019 aan de 

NVAO aangeboden. 

 

2.3.2 Werkwijze van het panel met betrekking tot de audittrails 

Zoals hierboven is beschreven heeft het panel de volgende audittrails uitgevoerd: 

• Trail Past performance kwaliteitsborging  

• Trail Toetsing en Examencommissie 

• Trail Onderwijsinnovaties 

• Trail Kwaliteitsafspraken 

 

Voor de uitvoering van de trail Past performance kwaliteitsborging is gekozen voor de 

bacheloropleiding Economics and Business Economics, masteropleiding International Business en 

Management en bachelor- en masteropleiding Psychologie van de studentrijke faculteiten 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Economie en Bedrijfskunde. In deze verplichte trail 

is de effectiviteit van de kwaliteitszorg binnen deze vier opleidingen onderzocht. Het panel heeft 

gekozen voor twee faculteiten met opleidingen met hoge studentenaantallen en hiermee een 

zware onderwijslast. Het panel besteedde daarnaast aandacht aan de enorme groei van 

internationale studenten in de opleiding Psychologie.  

 

In de tweede trail heeft het panel bestudeerd hoe de instelling externe richtlijnen ten aanzien 

van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van examencommissies implementeert en de 

kwaliteit van de toetsing borgt. Basis voor deze trail waren interne auditrapporten over 

examencommissies en een selectie van jaarverslagen examencommissies. Het panel voerde 



 

 

 

 

8 Instellingstoets Kwaliteitszorg Rijksuniversiteit Groningen  21 mei 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

gesprekken met de expertcommissie toetsbeleid, voorzitters van examencommissies en 

bestuurders van faculteiten.  

 

De derde trail sluit aan bij de plannen van de RUG op het gebied van onderwijsinnovaties, zoals 

de International Classroom, Learning Communities en de Teaching Academy Groningen. Het 

panel heeft onderzocht hoe het College van Bestuur de implementatie van de onderwijsvisie in 

onderwijsinnovaties na de pilotfase bestendigt mede in het licht van de nieuwe strategie.   

 

De vierde trail is gehouden in het kader van de planbeoordeling kwaliteitsafspraken in opdracht 

van het ministerie van OCW. De rapportage van deze trail valt buiten beschouwing van deze 

ITK.  

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de Rijksuniversiteit Groningen plus een aantal 

kengetallen. Vervolgens geeft het panel in hoofdstuk 4 haar 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 audittrails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop 

het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Het 

gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audittrails 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 toetsen 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 Beschrijving van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Rijksuniversiteit Groningen 

Locaties Groningen, Leeuwarden 

Status van de instelling bekostigd 

3.2 Profiel van de instelling 

De Rijksuniversiteit Groningen is opgericht in 1614. Aan de universiteit studeren ruim 31.000 

studenten met ongeveer 120 nationaliteiten. De instelling heeft bijna 6000 medewerkers in 

dienst.  

 

De universiteit kent elf faculteiten:  

• Economie en Bedrijfskunde 

• Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

• Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

• Letteren 

• Medische Wetenschappen 

• Rechtsgeleerdheid 

• Ruimtelijke Wetenschappen  

• Science and Engineering 

• Wijsbegeerte 

• University College Groningen 

• Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân 

 

De RUG wil haar studenten vormen tot kritische wereldburgers die na het behalen van een 

diploma beschikken over de wetenschappelijke houding, kennis en vaardigheden die nodig zijn 

om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het eigen vakgebied en/of de oplossing van 

actuele maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. De universiteit onderscheidt zich 

door de sterke koppeling tussen studenten en medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek 

(toegespitst op haar drie speerpunten Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society) en tussen 

onderwijs en relevante maatschappelijke kwesties, in een nationale en internationale context. 

 

Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de universiteit door middel van het formuleren van 

strategische doelstellingen en het opstellen van beleidsplannen. De faculteiten worden bestuurd 

door de faculteitsbesturen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het CvB. Faculteiten 

kunnen een eigen identiteit aan centraal geformuleerde doelen en beleid geven, passend bij de 

eisen en uitgangspunten van hun eigen disciplines. Het CvB staat onder toezicht van een door de 

minister van OCW benoemde Raad van Toezicht (RvT). De medezeggenschap bij het besturen 

van de universiteit is op het hoogste niveau belegd bij de Universiteitsraad, waarin personeel en 

studenten zijn vertegenwoordigd, en op de lagere niveaus bij de Faculteitsraden, dienstraden en 

Opleidingscommissies, eveneens met vertegenwoordiging vanuit alle geledingen.  
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De studentenaantallen zijn van collegejaar 2018-2019, dus per 1 oktober 2018. 

De financiële en personeelsgegevens zijn ultimo 31-12-18. 
Studentenaantallen Totaal aantal studenten (2018) 

Ba studenten (2018) 

Ma studenten (2018) 

Waarvan internationale studenten (2018) 

31515 

21476 

10039 

7019 

Opleidingen Totaal aantal opleidingen (2018) 

Bacheloropleidingen (2018) 

Masteropleidingen (2018) 

Executive/post- Masters (2018)  

Joint Degree (2018) 

Engelstalige opleidingen (2018) 

183 

49 

129 

4 

1 

86 

Verleende diploma’s Ba (2017) 

Ma (2017) 

4030 

4195 

Personeel Totaal (2018) exclusief UMCG/O&O 5894 fte 

Financiën Totaal budget (2018) M €670 
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4 Beoordeling per standaard 

4.1 Standaard 1: Visie en beleid 

De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht 

op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.   

 

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 

 

In het strategisch plan 2015-2020 staat als missie van de RUG beschreven dat zij een ambitieuze 

internationale research-universiteit is, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De 

universiteit creëert en deelt kennis door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert 

zo een substantiële bijdrage aan de samenleving. De onderwijsvisie van de RUG is van deze 

missie afgeleid. Deze is gericht op het creëren van sterke banden tussen studenten en 

medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante 

maatschappelijke kwesties, in een nationale en internationale context. De onderwijsvisie is 

gebaseerd op de kernwaarden van de RUG: academische vrijheid, integriteit, diversiteit en 

sociale inclusie, innovatie en openheid, aanspreekbaarheid en duurzaamheid.  

 

De RUG bestaat uit elf faculteiten, die verschillen in bestaansduur, omvang, discipline en aantal 

opleidingen. Om recht te doen aan de verschillende identiteiten van deze faculteiten werkt de 

RUG met een decentraal bestuursmodel, uitgaande van verantwoordelijke professionals, gedeeld 

eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van gestelde kaders door het CvB beschrijven faculteiten 

in het eigen facultaire strategische plan hun ambities.  

 

Naast formele afstemming tussen CvB en faculteiten is er ook veel contact op informele wijze. In 

het zelfevaluatierapport spreekt de instelling over een combinatie van een formeel en een 

informeel kwaliteitszorgsysteem dat het gesprek en signalen over onderwijskwaliteit faciliteert 

en zo bijdraagt aan een kwaliteitszorgcultuur. De visie op onderwijs en onderwijskwaliteit is 

vertaald in een set van criteria en thema’s, die vastgelegd worden in de Onderwijsmonitor op 

zowel facultair als opleidingsniveau.  

 

De instelling heeft haar onderwijsvisie uitgewerkt in vijf studentgerichte doelen. Het eerste doel 

is ‘studenten in de gelegenheid stellen om een geïnformeerde studiekeuze te kunnen maken’. 

Belangrijke strategieën die de RUG heeft geïmplementeerd om studenten aan de juiste studie te 

verbinden zijn onder meer het Bindend Studieadvies, zoals vastgelegd in het ‘RUG Handboek 

Bindend Studieadvies’, en matching. 

 

Als tweede doel stelt de RUG dat ‘studenten worden aangemoedigd en uitgedaagd om op 

actieve en verantwoordelijke wijze deel te nemen aan het leerproces’. In het zelfevaluatierapport 

staat beschreven dat actief onderwijs leidt tot grotere betrokkenheid van studenten en betere 

leerprestaties. Als voorbeeld heeft De RUG de afgelopen jaren veel energie gestoken in Learning 

Communities (LC), waarbij het uitgangspunt is dat leren in groepsverband verdiepend werkt. Dit 

project is ingediend in het kader van de prestatieafspraken. 

 

Het derde studentgerichte doel van de RUG is ‘het geven van kansen aan studenten om hun 

interesses en talenten te verkennen en te benutten’. Een voorbeeld van hoe de instelling gestalte 
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geeft aan differentiatie binnen het onderwijs is het aanbieden van minoren, waarin studenten 

zich kunnen verbreden of verdiepen.  

 

De RUG heeft ten vierde als doel om ‘studenten te laten werken en leren met mensen van 

verschillende achtergronden om een mondiaal perspectief te ontwikkelen en zich te ontwikkelen 

tot kritische burgers’. De RUG geeft in haar strategisch plan expliciet aan een internationale 

universiteit te zijn die streeft naar een internationaal onderwijsaanbod en een academische en 

sociale omgeving waarin culturele verschillen tussen medewerkers en studenten iedereen 

kansen biedt om van elkaar te leren. Volgens het plan kunnen in een internationale gemeenschap 

onderzoek en onderwijs profiteren van de verschillende perspectieven en benaderingen die 

nodig zijn om de grote vragen en kwesties waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet op te 

lossen.  
 

Tenslotte stelt de RUG zich ten doel om ‘studenten academische vaardigheden, houding en 

kennis te laten verwerven die nodig zijn om met succes te concurreren op de internationale 

arbeidsmarkt’. In het RUG-brede toetsbeleid, ‘Toetsbeleid Sturing op Kwaliteit en Doorstroom’, 

zijn de kaders vastgelegd om de kwaliteit van toetsing te borgen. Iedere opleiding beschrijft in 

een opleidingsspecifiek toetsplan de wijze van toetsing en hoe alle programmaonderdelen leiden 

tot het behalen van de eindkwalificaties. 

 

Om de verbinding tussen universiteit en samenleving te intensiveren is de RUG in 2015 gestart 

met een employability strategie. De employability missie van de RUG is studenten in staat te 

stellen levenslange inzetbaarheid en carrièresucces te bereiken door middel van 

onderzoeksgestuurd onderwijs en door het helpen van het leggen van contacten met 

wereldwijde en lokale maatschappelijke partners. De instelling stelt dat RUG-studenten worden 

uitgedaagd om op te treden als ondernemers van hun eigen loopbaan, zowel binnen als buiten 

het curriculum van hun opleiding. 

 

De medezeggenschap wordt betrokken bij de totstandkoming van strategische doelstellingen en 

beleidsplannen. Het College van Bestuur en de Universiteitsraad hebben jaarlijks elf 

vergaderingen met daaraan voorafgaand commissievergaderingen en agenda-overleggen. 

Daarnaast spreken College van Bestuur en Universiteitsraad in informele ‘leunstoel-

vergaderingen’ over actuele beleidsvoornemens van het College van Bestuur. In de faculteiten 

overleggen faculteitsbesturen en faculteitsraden eveneens regelmatig.  

 

De RUG kent diverse adviesorganen die meedenken over de invulling en uitvoering van strategie 

en beleid. Op centraal niveau is dit de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), op facultair 

niveau is een belangrijke rol weggelegd voor de opleidingscommissies. Ook externe stakeholders 

zijn betrokken bij strategie en beleid van de universiteit. Tijdens het locatiebezoek heeft het 

panel onder andere gesproken met een voorzitter van de Raad van Advies van één van de 

faculteiten en met de RvT.  

 

De RUG is actief in de regio. Samen met de gemeente en Hanzehogeschool heeft zij het 

‘Akkoord van Groningen’ opgesteld waarin de partijen de positie van de stad Groningen als 

internationaal kennisknooppunt en centrum van innovatie willen uitbreiden en versterken.  

 

Zoals beschreven in het zelfevaluatierapport is op alle niveaus (instellings-, facultair en 

opleidingsniveau) een actieve betrokkenheid van studenten in de beleidsvorming aanwezig. 

Studentassessoren zijn adviserend lid van het College van Bestuur en hebben zitting in de 

faculteitsbesturen. Daarnaast oefenen studenten invloed uit via studentbesturen en hebben zij 

zitting in medezeggenschaps- en adviesorganen.  
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B. Overwegingen 

 

Volgens het panel heeft de instelling een duidelijke visie die breed gedragen wordt binnen de 

universiteit. Op basis van de verschillende gesprekken stelt het panel vast dat de kernwaarden 

waarop de visie is gebaseerd voor studenten, docenten en medewerkers op alle niveaus 

herkenbare componenten zijn. Alle geledingen zijn volgens het panel bovendien betrokken bij de 

totstandkoming, uitwerking en opvolging van de onderwijsvisie en het daarbij aansluitende 

beleid. Het panel waardeert het informele gesprek dat door het College met uiteenlopende 

geledingen binnen de universiteit wordt gevoerd. Hierdoor ontstaat het beeld dat de visie in 

dialoog tussen alle lagen van de universiteit wordt gerealiseerd. Het panel constateert dat de 

RUG bovendien op verschillende manieren externe stakeholders bij de strategie van de 

universiteit betrekt. Het panel is positief over de belangrijke rol die de instelling speelt in de 

regio en stad. 

 

Het panel onderschrijft de decentrale besturingsfilosofie van de RUG en vindt het positief dat de 

RUG erin geslaagd is om hierbij een sterk gedeelde identiteit te bewaren. Er is volgens het panel 

een eenheid in verscheidenheid. Verschillende geledingen beschrijven de cultuur van de RUG als 

informeel, open en toegankelijk. Zowel docenten als studenten spraken tijdens de 

panelgesprekken vol trots over hun universiteit. De instelling stelt zich in documenten als een 

zelfevaluatie volgens het panel echter enigszins bescheiden op. Het panel is van mening dat het 

CvB deze gemeenschappelijke trots in de toekomst nog krachtiger mag uitdragen.  

 

De onderwijsvisie is volgens het panel vertaald naar expliciete uitgangspunten voor 

kwaliteitszorg. In de Onderwijsmonitor is de visie als uitgangspunt aanwezig. Het panel heeft 

geconstateerd dat hieraan wordt gerefereerd in relevante parameters in de kwaliteitszorg.  
 

Het panel is onder de indruk van de uitwerking van de visie in vijf studentgerichte doelen 

waarmee de RUG haar onderwijsvisie wil realiseren. Deze zijn volgens het panel concreet en 

passend bij de onderwijsvisie en kernwaarden. Het panel waardeert het dynamische karakter van 

deze doelen. Uit gesprekken bleek dat deze regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. Volgens het panel laten de doelen bovendien zien dat studenten centraal staan: de 

keuzes die de instelling maakt zijn gericht op het verzorgen van activerend onderwijs voor alle 

studenten.  

 

Het panel heeft vastgesteld dat interculturele en internationale samenwerking belangrijke 

speerpunten zijn in het beleid van de RUG. Het belang van internationalisering wordt door alle 

gesprekspartners onderschreven. Het panel waardeert dat het internationaliseringsbeleid wordt 

gekoppeld aan de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Concluderend stelt het panel vast dat de duidelijke visie van de RUG voor studenten en 

docenten herkenbaar is en breed wordt gedragen. De visie is uitgewerkt in concrete 

studentgerichte doelen en een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van 

haar onderwijs. 

 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de Rijksuniversiteit Groningen voldoet aan standaard 1, Visie en 

beleid. 

 

4.2 Standaard 2: Uitvoering 

De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende beleidsacties 

en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een 

functiebeperking. 
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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 

 
Onder standaard 1 zijn de vijf studentgerichte doelen die gebaseerd zijn op de onderwijsvisie 

beschreven. Het panel heeft kennisgenomen van de wijze van waarop deze doelen binnen de 

RUG worden gerealiseerd. Bij de realisatie van het eerste doel, ‘de geïnformeerde studiekeuze’, is 

sprake van zowel top-down als van bottom-up procedures in de implementatie van beleid. Zo is 

de invoering van het Bindend Studieadvies een voorbeeld van een maatregel die top-down is 

ingevoerd in dialoog met een brede geleding uit de universiteit en medezeggenschap. Matching 

is een voorbeeld van beleid dat decentraal wordt ingevuld. Faculteiten bepalen zelf of deelname 

aan matching verplicht of facultatief is voor hun opleidingen. 

 

Een belangrijke implementatie van beleid binnen het tweede studentgerichte doel, ‘actief leren’, 

is de introductie van de Learning Communities (LC). Dit project is ingediend in het kader van de 

prestatieafspraken. Het College heeft in de vorm van voorbeelden voor mogelijke invulling van 

een LC de kaders van het project geschetst. Faculteiten hebben vervolgens op hun eigen wijze 

invulling gegeven aan het vormgeven van LC’s binnen hun faculteit. Binnen de RUG is de 

medische faculteit het eerste gestart met LC’s. Tijdens de audittrail ‘Onderwijsinnovatie’ werd 

toegelicht dat geneeskundestudenten zich door dit project meer betrokken voelen bij de 

opleiding, hun medestudenten en docenten, en dat probleemstudenten sneller worden 

geïdentificeerd. In de Faculteit Wijsbegeerte zijn LC’s met succes geïmplementeerd om de 

leerlijn “Filosofische vaardigheden” te bevorderen. De docenten waarderen de toegenomen 

schrijfvaardigheden die studenten ontwikkelen en studenten zijn tevreden over de vaste 

groepen met vaste docenten. In sommige faculteiten, zo bleek tijdens de panelgesprekken, is de 

LC in facultatieve vorm opgezet. Het zelfevaluatierapport meldt dat een deel van de LC-

projecten na het wegvallen van de additionele middelen is gestopt of niet is uitgebreid en een 

deel is voortgezet. Het panel heeft tijdens het panelbezoek vernomen dat ontwikkelingen op het 

gebied van LC’s binnen de faculteiten nog steeds doorgang vinden.  

 
Bij het minorenbeleid, onderdeel van het derde doel van de instelling, ‘differentiatie’, zijn 

opleidingen vrij om te kiezen op welke manier zij hier vorm aan geven. De RUG geeft in het 

zelfevaluatierapport aan dat op dit moment de balans tussen vraag en aanbod van de minoren 

verstoord is doordat veel studenten de minorruimte gebruiken om te studeren in het buitenland. 

Dit is voor de instelling een reden om de minoren opnieuw te evalueren. Binnen het thema 

differentiatie past ook het Honours College (HC) waar bachelor- en masterstudenten met 

bovengemiddelde resultaten en/of motivatie een aanvullend, extra-curriculair, programma 

kunnen volgen. Daarnaast biedt het HC het Master honoursprogramma ‘Leadership: making the 

difference’ aan. Het HC wordt vaak als proeftuin voor onderwijsvernieuwingen gebruikt.  

 

Het studentgerichte doel, ‘Interculturele en internationale samenwerking’, heeft de RUG op 

verschillende manieren geïmplementeerd. Zo is meer dan de helft van de bacheloropleidingen 

Engelstalig en heeft de RUG ongeveer twintig joint en double degree programma’s ontwikkeld. De 

RUG streeft ernaar dat 50% van de studenten buitenlandervaring opdoet tijdens zijn of haar 

opleiding. Tevens ontvangt zij een groot aantal internationale uitwisselingsstudenten. Middels 
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haar taalbeleid streeft de RUG naar tweetaligheid in de communicatie, zodat taal geen barrière 

kan vormen voor deelname aan de RUG-gemeenschap. 

 

Door middel van Internationalisation at Home worden studenten gestimuleerd te werken in een 

internationale omgeving. Een belangrijk initiatief hierbij is de International Classroom (IC). Doel 

van de IC is het curriculum en de onderwijsleeromgeving van de RUG internationaal en inclusief 

te maken en te houden. Faculteiten hebben de mogelijkheid aan te geven hoe zij de IC willen 

inrichten en in welke mate zij willen internationaliseren. Uit gesprekken met verschillende gremia 

bleek inderdaad dat faculteiten, afhankelijk van hun eigen positie en uitgangssituatie, de ruimte 

krijgen om verschillende accenten te leggen en verschillende snelheden aan te houden bij de 

vormgeving van de IC. Tijdens de audittrail ‘Onderwijsinnovaties’ heeft het panel voorbeelden 

van IC’s gezien zoals de International Bachelor Medicine Groningen, workshops Intercultural 

Competences binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen en een herinrichting van het 

vak Research in Practice binnen Filosofie. 

 

Een voorbeeld van uitvoering van het studentgerichte doel, ‘Academische vaardigheden, houding 

en kennis die aansluit op (internationale) arbeidsmarkt’, is de implementatie van het toetsbeleid 

door faculteiten. Tijdens de trail ‘Toetsing en Examencommissie’ heeft het panel kennisgenomen 

van opleidingsspecifieke toetsplannen waarin de verantwoordelijkheden voor de uitvoering zijn 

vastgesteld. Het Handboek Examencommissies informeert het onderwijsmanagement en de 

Examencommissies over de wettelijke kaders waarbinnen de Examencommissies dienen te 

opereren en de manier waarop hieraan goed invulling gegeven kan worden. Dit handboek wordt 

elk jaar aangepast aan actuele wetgeving en interne protocollen. Tevens vinden driemaal per jaar 

intervisiebijeenkomsten plaats met leden van Examencommissies van de faculteiten en kunnen 

leden deelnemen aan een jaarlijkse cursus.  

 

De RUG heeft in haar strategische HR-agenda kaders gesteld voor het aantrekken en 

ontwikkelen van bekwame docenten en ondersteunend personeel, waaronder de verplichting 

van Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) voor docenten. De doelstelling van 80% BKO-

gecertificeerde docenten in 2015 is ruim gehaald. Inmiddels bestaat voor docenten ook de 

mogelijkheid om de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) te behalen.  

 

Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden van uitvoering van beleid geeft het CvB sturing aan de 

organisatie door middel van het formuleren van strategische doelstellingen (Strategisch Plan) en 

het opstellen van beleidsplannen. Deze plannen worden met gestructureerde documenten 

aangeboden aan faculteiten. Hiermee treedt zij op als facilitator en aanjager van beleid. Binnen 

deze centrale kaders hebben faculteiten, wetenschappers en ondersteunend personeel ruime 

autonomie voor de verdere invulling. Dit geeft faculteitsbesturen de ruimte om RUG-brede 

kaders te vertalen in facultaire strategieplannen passend bij de lokale academische cultuur, 

schaalgrootte en disciplinaire kenmerken. Bij deze beleidsuitvoering worden verschillende lagen 

betrokken. De RUG geeft tijdens het locatiebezoek aan dat zij werkt aan een kwaliteitscultuur 

die meer gestoeld is op vertrouwen en minder op controle. Als voorbeeld van deze transitie 

noemt zij de overstap naar de lumpsum-financiering voor faculteiten voor projecten op het 

gebied van onderwijsinnovatie.  

 

De regiorol die de RUG op zich heeft genomen, onder andere vastgelegd in het Akkoord van 

Groningen, komt terug in de onderwijsprogramma’s. Zo werken studenten van de Campus 

Fryslân in onderzoeksprojecten samen met partnerorganisaties in de regio en worden binnen de 

Economische faculteit in het project ‘Embedding Employability’ onder andere stages en 

carrièreactiviteiten georganiseerd. Tevens raadplegen faculteiten hun externe raden van advies 

bij de implementatie van beleid.  

 

De RUG kent een scala aan studentvoorzieningen: studieadviseurs, een expertisecentrum voor 

studieloopbaanbegeleiding, een vertrouwenspersoon en een universiteitsbibliotheek die recent 
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is gerenoveerd. Het Accomodation Plan 2015-2024 ‘Smart work, smart buildings’ bevat een visie 

op het gebruik van universitaire ruimten passend bij de strategie van de universiteit. Zo is in de 

gebouwen van het University College Groningen en de Campus Fryslân veel aandacht uitgegaan 

naar het faciliteren van active learning in hun gebouwen.  

 

De RUG beschikt over een beleidsplan ‘Studeren met een functiebeperking’ (2018). In dit plan 

zijn onderwerpen als taakverdeling tussen de professionals, informatievoorziening voor 

studenten, inclusiever onderwijs, professionalisering van medewerkers, toegankelijkheid, 

empowerment en aandacht voor stress en psychische klachten opgenomen. Tijdens 

panelgesprekken is naar voren gekomen dat functiebeperkte studenten zich geïncludeerd voelen 

in de RUG-gemeenschap door de ondersteuning die zij krijgen. De informatievoorziening naar 

studenten verdient echter nog verdere aandacht.   

 

Volgens het zelfevaluatierapport is de afgelopen jaren de werkdruk onder docenten sterk 

toegenomen, als gevolg van een toename in instroom van studenten en activerende 

onderwijsvormen. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het bovenstaande beleid. De 

universiteit heeft verschillende maatregelen genomen om onderwijsvernieuwingen te faciliteren 

en de student-staf ratio te verbeteren. In het plan voor de kwaliteitsafspraken staat verbetering 

van de student-staf ratio eveneens centraal. Volgens de Universiteitsraad (UR) is de visie van de 

RUG op het probleem nog steeds beperkt. De UR heeft dat in een reactie op de zelfevaluatie 

benadrukt. De middelen die het CvB voor werkdrukvermindering in 2019 heeft vrijgemaakt 

geven de UR echter wel vertrouwen voor de toekomst.  

 

 

B. Overwegingen 
 

Het panel heeft tijdens het bezoek vastgesteld dat de visie op onderwijs aantoonbaar concreet 

vertaald is naar een veelheid van initiatieven. Het panel heeft een groot aantal voorbeelden 

gezien van de uitwerking van strategische aandachtspunten in concrete beleidsuitvoering. Zo is 

het panel erg te spreken over de uitvoering van het toetsbeleid dat goed uitgewerkt en 

bovendien recentelijk geëvalueerd is.  

 

Het onderwerp internationalisering staat al jarenlang centraal binnen de RUG. Het panel is van 

mening dat de RUG bij de uitvoering van het internationaliseringsbeleid grote voortgang heeft 

geboekt. Zo hebben de IC’s een vaste plek gekregen binnen de meeste opleidingen en heeft het 

panel veel documenten in het Engels aangetroffen. Tevens waardeert het panel de mate van 

periodieke afstemming tussen CvB en faculteiten over de uitvoering van het 

internationaliseringsbeleid.  

 

Het panel constateert dat in sommige gevallen het CvB sturend (top down) optreedt. In de 

meeste gevallen krijgen faculteiten binnen de centraal gestelde kaders echter de mogelijkheid 

om het beleid uit te voeren op een manier die bij hun past. Het is volgens het panel 

lovenswaardig dat faculteiten deze ruimte hebben gekregen om zelf oplossingen te vinden. Op 

deze manier ligt het eigenaarschap van verbeteringen bij de docenten en de onderwijsorganisatie 

daaromheen.  

 

Volgens het panel is de keerzijde van de grote vrijheid die gegeven wordt aan faculteiten dat niet 

alle varianten van uitvoering even effectief zijn. Bovendien is de tijd die het College geeft om te 

professionaliseren en innoveren in bepaalde gevallen in sommige gevallen wel erg ruim. Zo is de 

implementatiedatum voor de tweede fase van het IC project gesteld op 2025. Tijdens het 

panelgesprek geven sommige faculteiten aan dat zij meer regie van het CvB hadden gewenst bij 

de implementatie van nieuw beleid in de vorm van een handleiding of richtlijnen. Het panel is 

van mening dat het CvB naast de rol van aanjager en facilitator een meer regisserende rol aan 

zou kunnen nemen. Het CvB dient zich volgens het panel minder terughoudend op te stellen en 
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meer proactief duiding te geven aan beleidsinitiatieven, met inachtneming van de identiteit van 

de faculteiten. Het definiëren van een eindpunt zou hier ook onderdeel van uit moeten maken.  

 

Het panel heeft op het gebied van de professionalisering van examencommissies een voorbeeld 

van intervisie tussen faculteiten aangetroffen. Uitwisseling tussen faculteiten vindt ook op 

andere beleidsterreinen plaats, zoals in het HC, maar niet op systematische wijze. Het panel 

adviseert de faculteiten nog meer op zoek te gaan naar samenwerking en te leren van elkaars 

initiatieven. De Teaching Academy Groningen (TAG) kan hierin een belangrijke rol spelen. 

 

Het panel heeft vastgesteld dat de werkdruk onder docenten de afgelopen jaren een knelpunt is 

gebleken bij de uitvoering van beleid. Tijdens het locatiebezoek heeft het CvB het panel ervan 

overtuigd dat zij zich hiervan bewust is en al verschillende maatregelen getroffen heeft. Het 

panel vraagt het CvB in de aankomende jaren blijvende aandacht te houden voor dit onderwerp 

bijvoorbeeld bij het opstellen van het nieuwe strategische plan.  

 
Samenvattend concludeert het panel dat de RUG op de hierboven genoemde beleidsterreinen 

tot een adequate uitvoering van het beleid komt om de visie op de kwaliteit van haar onderwijs 

te realiseren, waarbij faculteiten op eigen wijze invulling geven aan de centraal gestelde kaders. 

Om de efficiëntie in de uitvoering te verbeteren adviseert het panel het CvB een wat meer 

regisserende rol aan te nemen met behoud van autonomie van de faculteiten.    

 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de Rijksuniversiteit Groningen voldoet aan standaard 2, Uitvoering. 

4.3 Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

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 
 

Het kwaliteitszorgbeleid is vastgelegd in het RUG Kwaliteitszorgprotocol Onderwijs. Dit protocol 

schetst de algemene kaders van het RUG kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op de Plan Do Check 

Act-cyclus (PDCA-cyclus). Faculteiten beschikken over beleidsplannen met betrekking tot 

thema’s gerelateerd aan de onderwijskwaliteit (Plan). In deze plannen zijn doelen opgenomen die 

aansluiten bij de universitaire onderwijsvisie en het universitaire onderwijsbeleid. De plannen 

geven de kaders voor de dagelijkse onderwijspraktijk (Do). Aan de hand van Onderwijsmonitors 

en evaluaties wordt het onderwijs gemonitord (Check) en aan de hand van de resultaten worden 

verbeterpunten gesignaleerd en actieplannen opgesteld (Act). 
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Het Kwaliteitszorgprotocol zal in 2019 herschreven worden. Nadruk in het nieuwe protocol zal 

liggen op het tot stand brengen van een kwaliteitscultuur op basis van vertrouwen. Concrete 

aanwijzingen hoe dit vorm gaat krijgen heeft het panel niet gezien. 

 

Zoals genoemd in standaard 1 rapporteren opleidingen en faculteiten in de Onderwijsmonitor 

over de stand van zaken binnen hun opleiding c.q. faculteit. In de Onderwijsmonitor wordt 

verslag gedaan van: de signalen die opgemerkt zijn, onderzoeken die hebben plaatsgevonden 

naar de oorzaken van deze signalen, verbeterplannen die gemaakt zijn op basis hiervan en de 

evaluatie van de effecten van de afgeronde verbeterplannen. De Onderwijsmonitor op 

opleidingsniveau bestaat uit een vast format. De Onderwijsmonitor wordt in de faculteit 

besproken in een of meer verslagen. Het College van Bestuur en de faculteitsbesturen 

bespreken tijdens de halfjaarlijkse bestuurlijke overleggen (BO’s) de belangrijkste uitkomsten uit 

deze PDCA-cyclus en de daaruit voortvloeiende acties. Het verslag hiervan is vertrouwelijk. Er 

wordt een ‘externe’ versie gemaakt voor bespreking met de medezeggenschap. Het panel 

vernam dat men daarmee vooral op personen terug te voeren opmerkingen wil afschermen. 

Naast een papertrail maakt de RUG ook veelvuldig gebruik van informele kanalen voor 

verantwoording van beleidsvorming, passend bij de cultuur van de instelling.  

 
De BO’s vormen de sleutel in de afstemming tussen de universitaire strategie en visie en de 

facultaire strategische plannen. Tijdens de BO’s in het najaar staan doelstellingen en ambities 

(Plan) en innovatie- en verbeterplannen (Do) van faculteiten centraal, vastgelegd in indicatoren 

om vorderingen te meten. Onderwerpen van de BO’s in het voorjaar zijn signalen uit het 

facultaire kwaliteitszorgproces (Check) en het verbeterbeleid (Act). De uitkomsten, reflecties en 

acties van faculteiten worden dan uitvoerig besproken.  

 

Het panel heeft tijdens het locatiebezoek kennisgemaakt met het Business Intelligence Portal (BI-

portal) van de RUG, die tot op opleidingsniveau (management)informatie over onder andere 

financiën, bekostiging, personeel, aanmeldingen en onderwijsinformatie bevat. Deze informatie 

geeft faculteiten en CvB inzicht over onder andere instroom en inschrijvingen, prestaties en 

studievoortgang, uitstroom van studenten en effectmetingen van genomen maatregelen en 

beleidswijzigingen. Het BI-portal wordt gebruikt als input voor de Onderwijsmonitors. 

 

De evaluatie op opleidingsniveau vindt plaats aan de hand van verschillende instrumenten. 

Iedere zes jaar worden opleidingen door een externe commissie geëvalueerd in het kader van de 

NVAO-accreditatie. Het accreditatierapport van de RUG laat zien dat in de periode 2013 - 2018 

172 accreditatieaanvragen zijn ingediend. Van deze aanvragen zijn 159 aanvragen positief 

beoordeeld. Naar aanleiding van ieder beoordelingsrapport neemt de faculteit 

verbetermaatregelen waarover aan het CvB wordt gerapporteerd in de Onderwijsmonitor. 

Daarnaast zijn elf aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend, waarvan één 

ingetrokken is. Deze aanvragen hebben geleid tot negen accreditaties.  

 

Naast externe accreditaties en bovengenoemde Onderwijsmonitor op opleidingsniveau 

gebruiken opleidingen ook de zogenaamde Raden van Advies. Deze bestaan uit 

vertegenwoordigers van het beroepenveld en alumni van de opleiding. Zij evalueren de 

aansluiting van opleidingen op het beroepenveld.  

 

De betrokkenheid van studenten bij de evaluatie van het onderwijs is op verschillende manieren 

aan het panel zichtbaar gemaakt. Studenten kunnen niet alleen hun feedback geven door 

cursusevaluaties, maar ook via de medezeggenschap zoals de opleidingscommissies. Resultaten 

van evaluaties worden op de Student Portal, de online omgeving van de RUG, geplaatst. Ook 

studenttevredenheidsonderzoeken worden bij verbeteringen van het curriculum betrokken.  

 

Het panel heeft tijdens de verticale trail die gewijd was aan past performance onderzocht op 

welke wijze gereageerd wordt op mogelijke risico’s. In de bacheloropleiding Psychologie was in 



 

 

 

 

19 Instellingstoets Kwaliteitszorg Rijksuniversiteit Groningen  21 mei 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

het studiejaar 2018-2019 sprake van een onverwachte groei aan studenten. Uit documentatie 

en gesprekken kwam naar voren dat over deze situatie en mogelijke knelpunten buiten de BO’s 

veelvuldig overleg is gevoerd tussen faculteitsbestuur en opleidingsdirecteur en tussen faculteit 

en CvB. Docenten van de opleiding voelden zich gesteund door bestuurders bij het werken aan 

oplossingen voor roostering en bemensing van het onderwijs. Het panel heeft geconstateerd dat 

de opleiding de groei van de instroom goed heeft verwerkt.  

 

B. Overwegingen 
 

De RUG heeft volgens het panel een adequaat systeem om de onderwijskwaliteit op structurele 

wijze te monitoren. De trail ‘Past performance’ heeft aangetoond dat de instelling ook in staat is 

om risico’s te signaleren, hierover te rapporteren en indien nodig, te handelen. De combinatie 

van de verschillende formele evaluaties en informele afstemming maakt dat de RUG zich een 

veelzijdig beeld vormt van de kwaliteit van haar onderwijs. Het panel prijst de BI-portal die hierbij 

ondersteunend is en een schat aan managementinformatie bevat. Het panel adviseert de tool uit 

te breiden met doelstellingen die in de BO’s zijn overeengekomen.  

 

Het panel meent dat het BO een belangrijk instrument is in de monitoring van de 

onderwijskwaliteit. Het panel heeft vastgesteld dat de BO’s minutieus worden voorbereid, maar 

het panel ziet in de beschikbare verslagen die het heeft ingezien vrijwel geen concrete acties met 

deadlines terug. Tijdens panelgesprekken constateerde het panel dat informele uitwisseling en 

afstemming in belangrijke mate bijdragen aan kwaliteitsbewaking, innovatie en draagvlak. 

 

Volgens het panel kenmerkt de huidige kwaliteitscultuur zich door informele overleggen en 

daarnaast een papertrail. Tijdens gesprekken heeft het panel geprobeerd te achterhalen op 

welke wijze het CvB de ombouw van een kwaliteitszorg gebaseerd op controle naar een, 

gebaseerd op vertrouwen vorm wil geven. Het viel het panel op dat dit thema (nog) niet leeft bij 

de docenten en studenten die het panel gesproken heeft. Op basis van gesprekken met het CvB 

meent het panel te beluisteren dat het bestuur vooral doelt op het terugdringen van de 

bureaucratische last. Volgens het panel kan een effectievere verslaglegging van de BO’s met 

SMART geformuleerde afspraken leiden tot vermindering van de administratieve lasten. Een 

vermindering van de frequentie van de BO’s is volgens het panel niet wenselijk voor een 

effectievere sturing en verantwoording.  

 

Samenvattend oordeelt het panel dat de kwaliteit van het onderwijs regelmatig en in voldoende 

mate wordt gemonitord en geëvalueerd. In de verslaglegging kunnen afspraken volgens het 

panel meer SMART geformuleerd worden.  

 

C. Oordeel 

 

Het panel is van oordeel dat de Rijksuniversiteit Groningen voldoet aan standaard 3, Evaluatie en 

monitoring 

 

4.4 Standaard 4: Ontwikkeling 

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 

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 
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doorlopend en sluit aan op de (veranderende) omstandigheden en verwachtingen van studenten 

en werkgevers. 

 

A. Bevindingen 

 
De RUG heeft door de invoering van de instellingsbrede PDCA-cyclus de kwaliteitszorg 

geformaliseerd, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verbetering van de 

onderwijskwaliteit. Zo is naar aanleiding van studenttevredenheidsonderzoeken actie 

ondernomen op het gebied van employability, huisvesting en beleid voor functiebeperkte 

studenten en hebben de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek geleid tot een 

actieplan werkdruk.  

 

Naast deze interne PDCA-cyclus leiden de resultaten van externe beoordelingen ook tot 

concrete verbeteracties. De horizontale trail ‘Toetsing en Examencommissie’ heeft bijvoorbeeld 

het panel inzicht gegeven in de interne audits die zijn ingepland naar aanleiding van de 

onvoldoende beoordeling van verschillende opleidingen vanwege het functioneren van 

examencommissies en de kwaliteit van scripties. Conclusie van deze interne audits was dat de 

wettelijke taken een jaar na invoering van de maatregelen goed zijn opgepakt. Een ander 

voorbeeld is de aanpassing van de Onderwijsmonitor op opleidingsniveau naar aanleiding van de 

midterm-audit ITK.  

 

In tegenstelling tot het instellingsniveau is de midterm-audit op opleidingsniveau nog niet 

standaard ingevoerd bij alle opleidingen van de RUG. Het CvB overweegt dit in de komende 

jaren wel te implementeren. Tijdens panelgesprekken kwam naar voren dat veel opleidingen 

deze reviews inmiddels overigens al hebben ingevoerd.  

 

De RUG staat aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen. Zo zullen zowel de Rector als 

de vice-voorzitter in de zomer van 2019 aftreden en zal de RUG een nieuw strategisch plan 

opstellen. De RUG is recent gestart met verkennende gesprekken voor de inrichting van dit plan. 

Alhoewel op papier nog geen invulling aan dit plan gegeven is, blijkt uit gesprekken dat 

regionalisering, internationalisering, digitalisering en talentbeleid waarschijnlijk belangrijke 

speerpunten zullen zijn. Het CvB heeft tijdens het panelgesprek ook een aantal uitdagingen waar 

zij in de aankomende periode voor staat genoemd, zoals de werkdruk van medewerkers en de 

groei van de studentenaantallen.  

 
Het panel heeft op grond van het gesprek met de RvT een beeld gekregen van de rol van deze 

raad bij de beleidsvorming. Bij het panel is de indruk ontstaan dat de RvT in haar de visie op 

internationalisering de nadruk legt op het behouden van de toegankelijkheid van onderwijs in de 

Nederlandse taal.  

 

De instelling heeft in de afgelopen periode onderwijsinnovaties zoals de IC en LC 

geïmplementeerd. In de aankomende jaren zal verdere implementatie van deze innovaties 

plaatsvinden. In de trail ‘Onderwijsinnovaties’ heeft het panel ook informatie over de recent 

gestarte TAG ontvangen.  

 

De TAG is in 2017 opgericht als een platform waarin docenten en onderwijskundige leiders 

innoveren, van elkaar leren en elkaar inspireren. Dit platform past bij de groeiende aandacht voor 

evidence based-onderwijsbeleid en biedt de mogelijkheid om onderwijsinnovatie van onderop te 

bewerkstelligen. Uit gesprekken blijkt dat het tot op heden niet gelukt is om de TAG in de 

faculteiten in te bedden. Het CvB heeft aangegeven de TAG slagvaardiger te willen maken door 

facilitering van het dagelijks bestuur en organisatiecapaciteit vrij te maken. In panelgesprekken is 

tevens de wens uitgesproken om de TAG uit te breiden met een Center for Academic Teaching, 

waar docentenprofessionalisering ondergebracht wordt en met IT-innovatie zoals learning 

analytics.  
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B. Overwegingen 
 

Het panel concludeert dat de verbeteringen die worden doorgevoerd in het onderwijs ingebed 

zijn in een PDCA-cyclus. Er is sprake van een consistent verbeterbeleid. Uitkomsten van 

evaluaties worden volgens het panel op de verschillende niveaus in de organisatie besproken. 

Het panel heeft tijdens haar bezoeken verschillende voorbeelden gehoord van hieruit 

voortkomende ontwikkelingen. 

 

Het panel heeft tijdens de trail ‘Onderwijsinnovaties’ mooie voorbeelden van de IC en LC gezien. 

Het stelt vast dat beide innovaties geïmplementeerd zijn in de universiteit. De TAG is in de 

afgelopen periode opgezet maar vergt na een eerste fase herontwerp. Het panel waardeert dat 

dit door de instelling wordt opgepakt. Volgens het panel zou de TAG een krachtig instrument 

kunnen zijn om faculteiten meer met elkaar te verbinden. Het adviseert bij de verdere 

ontwikkeling bestaande infrastructuur op het gebied van digitalisering en onderzoek van 

onderwijs onder de vlag van de TAG onder te brengen. Tevens raadt het panel aan studenten bij 

de TAG te betrekken.  

 

Het panel begrijpt de keuze van het CvB te wachten met het ontwerp van een nieuw strategisch 

plan tot een nieuwe Rector en vice-voorzitter zijn aangesteld. Het is echter voor het panel 

daarom op dit moment nog niet zichtbaar wat de beleidskeuzes voor de nabije toekomst zijn. Op 

basis van de panelgesprekken is het beeld van een sterke, persoonsgebonden informele cultuur 

bevestigd. Het panel heeft echter voldoende vertrouwen gekregen dat de goed verankerde 

Groningse identiteit sterk genoeg is om het beleid van de RUG succesvol te continueren. 

Volgens het panel verdient verdere implementatie van onderwijsinnovaties van de afgelopen 

periode zoals de IC, LC en TAG verankering in het komende strategisch plan. De uitdagingen 

waar de RUG in de aankomende jaren mee te maken krijgt zouden volgens het panel bovendien 

aandacht moeten krijgen in het nieuwe strategische plan. Het viel het panel op dat op dit 

moment het CvB op de vlakte bleef over de wijze waarop zij deze uitdagingen in de aankomende 

periode aan wil pakken. Het adviseert het CvB een wat minder omzichtige omgang met dit soort 

vraagstukken. 

 

Samenvattend concludeert het panel dat de RUG heeft aangetoond dat zij de kwaliteit van haar 

opleidingen waar nodig systematisch verbetert. Het panel is ervan overtuigd dat de instelling een 

stevig gewortelde identiteit heeft waarmee zij vol vertrouwen haar beleid kan continueren.  

 

 

C. Oordeel 
 

Het panel is van oordeel dat de Rijksuniversiteit Groningen voldoet aan standaard 4, 

Ontwikkeling. 

 
 

4.5 Eindoordeel 

A. Bevindingen 

 
De onderwijsvisie van de RUG is gericht op het creëren van sterke banden tussen studenten en 

medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante 

maatschappelijke kwesties, in een nationale en internationale context. De instelling heeft haar 

onderwijsvisie vertaald naar vijf studentgerichte doelen, zoals actieve en verantwoordelijke 

deelname aan het leerproces en interculturele en internationale samenwerking. Het CvB betrekt 
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medezeggenschap, docenten, studenten en externe stakeholders bij de totstandkoming van de 

onderwijsvisie en beleidsplannen.  

 

De RUG hanteert een decentraal bestuursmodel, uitgaande van verantwoordelijke professionals, 

gedeeld eigenaarschap en vertrouwen, waarbij het CvB optreedt als facilitator en aanjager van 

beleid. Naast formele afstemming tussen CvB en faculteiten is er ook veel contact op informele 

wijze. Verschillende geledingen beschrijven de cultuur van de RUG als informeel, open en 

toegankelijk. Zowel docenten als studenten spraken tijdens de panelgesprekken vol trots over 

hun universiteit.  

 

De Onderwijsmonitor speelt een belangrijke rol in het stelselmatig evalueren van de kwaliteit 

van de opleidingen. Het College van Bestuur en de faculteitsbesturen bespreken tijdens de 

halfjaarlijkse BO’s de belangrijkste uitkomsten uit de PDCA-cyclus en de daaruit voortvloeiende 

acties. Deze overleggen vormen de sleutel in de afstemming tussen de universitaire strategie en 

visie enerzijds en de facultaire strategische plannen anderzijds. De RUG besteedt in haar PDCA-

cyclus ook aandacht aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Die verbeteringssystematiek 

komt tot uiting in concrete acties naar aanleiding van interne en externe evaluaties en rapporten. 

 

Het Kwaliteitszorgprotocol zal in 2019 herschreven worden. De instelling beoogt in het nieuwe 

protocol meer nadruk te leggen op vertrouwen dan op controle.  

 

Door wisseling van zowel Rector als vice-voorzitter van het CvB wacht de RUG met het ontwerp 

van een nieuw strategisch plan. Het is voor het panel daarom op dit moment nog niet zichtbaar 

wat de beleidskeuzes voor de nabije toekomst zijn.  

 

B. Overwegingen 
 

Het panel is van oordeel dat de onderwijsvisie helder is en breed gedragen wordt. De 

studentgerichte doelen sluiten volgens het panel aan bij de onderwijsvisie en laten zien dat 

studenten centraal staan. De gemeenschappelijke trots die docenten, studenten en medewerkers 

tijdens het locatiebezoek uitdroegen mag volgens het panel krachtiger terugkomen in 

documenten.   
 

Het panel waardeert de autonomie die faculteiten krijgen om binnen de centraal gestelde kaders 

beleid uit te voeren op een manier die bij hen past. Op deze manier ligt het eigenaarschap van 

verbeteringen bij de docenten en de onderwijsorganisatie daaromheen. Het CvB kan volgens het 

panel, met inachtneming van identiteit van de faculteiten, echter meer duiding geven aan de 

beleidsinitiatieven, in een regisserende rol. 

 

Volgens het panel heeft de RUG een adequaat systeem ontwikkeld om de onderwijskwaliteit op 

structurele wijze te monitoren. Tevens is er sprake van een consistent verbeterbeleid. Het panel 

concludeert dat de verslaglegging van de BO’s wel op een effectievere wijze kan plaatsvinden. 

Volgens het panel zal een verslaglegging met SMART geformuleerde afspraken leiden tot 

vermindering van de administratieve lasten. Het panel adviseert het CvB de overgang van een 

kwaliteitszorg van controle naar vertrouwen meer vorm te geven.  

 

De discussie over de nieuwe strategie voor de RUG is pas net begonnen. Het panel heeft daarom 

minder zicht gekregen op het beleid in de nabije toekomst. Toch heeft het panel op grond van de 

documentatie en de gesprekken met verschillende betrokkenen in de instelling voldoende 

vertrouwen gekregen dat de goed verankerde Groningse identiteit sterk genoeg is om het beleid 

van de RUG succesvol te continueren. Volgens het panel verdient verdere implementatie van 

onderwijsinnovaties van de afgelopen periode zoals de IC, LC en TAG verankering in het 

komende strategisch plan evenals een strategie op de uitdagingen waar de RUG in de 

aankomende jaren mee te maken krijgt (werkdruk, groei en internationale instroom).  
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Op basis van de ambities, visie en keuzes van de RUG en haar verantwoording over de realisatie 

van die ambities, concludeert het panel dat de instelling: 

• Beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid 

gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs; 

• Haar onderwijsvisie op doeltreffende wijze verwezenlijkt via beleidsacties en -

processen; 

• Stelselmatig evalueert of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot 

onderwijskwaliteit realiseert; 

• Gericht is op ontwikkeling en systematisch werkt aan de verbetering van de 

kwaliteit van haar onderwijs en haar opleidingen. 

 

C. Oordeel 

 

Het panel is van mening dat het eindoordeel van de instellingstoets van de Rijksuniversiteit 

Groningen positief is.  
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5 Aanbevelingen 

Op grond van de bevindingen beveelt het panel aan de Rijksuniversiteit Groningen om 

onderstaande verbeteringen door te voeren: 

• geef als CvB helder duiding aan beleidsinitiatieven, met inachtneming van de 

identiteit van de faculteiten, in een regisserende rol; 

• breng meer balans aan tussen formele en informele communicatie in de bestuurlijke 

verantwoording tussen faculteiten en bestuur;  

• zorg ervoor dat de paper trail een goede afspiegeling is van de afspraken die er 

gemaakt worden. Formuleer die afspraken SMART en meer als prestatieverplichting 

dan als inspanningsverplichting; en 

• formuleer een duidelijk traject om tot een antwoord te komen op de ‘uitdagingen’ 

voor de instelling op het gebied van groei, werkdruk en internationalisering. 

 

Overzicht van het advies 

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van de commissie 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: Accreditatieportret 

Naam instelling 
Rijksuniversiteit 
Groningen   

Onderzoeksmasters zijn opgenomen in 
Accreditatie NL  

          

Som van Aantal   Jaar besluit            

Soort dossier 
Eindoordeel en 
besluit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eindtotaal  

  Excellent 1          1  

  Goed 2 5 1 4   12  

  Herstelperiode 4 6 1    11  

  Voldoende 22 44 37 10 8 25 146  

 Geen eindoordeel      2 2  

Totaal Accreditatie NL   29 55 39 14 8 27 172  
Toets Nieuwe 
Opleiding NL 

Aanvraag 
ingetrokken 1      1  

  Positief  2 1  3 3 9  

  Voorwaarden     1  1  

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL 1 2 1  4 3 11  

Eindtotaal   30 57 40 14 12 30 183  

          
 

 

Jaar besluit 

Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

2013 B Bewegingswetenschappen Voldoende   1 
  

B Communicatie- en 
Informatiewetenschappen Voldoende   1 

  B Farmacie Voldoende   1 
  B Informatiekunde Voldoende   1 
  B Kunsten, Cultuur en Media Voldoende   1 
 B Kunstgeschiedenis Voldoende   1 
  B Psychologie Voldoende   1 
  B Scheikunde Herstelperiode   1 
  B Scheikundige Technologie Herstelperiode   1 
  B Tandheelkunde Voldoende   1 
  B Technische Bedrijfskunde Voldoende   1 
  B Wijsbegeerte van een Bepaald 

Wetenschapsgebied Goed   1 
  M Bewegingswetenschappen Voldoende   1 
  M Biomedical Engineering Voldoende   1 
  M Chemical Engineering Herstelperiode   1 
  M Chemistry Herstelperiode   1 
  M Communicatie- & 

Informatiewetenschappen Voldoende   1 
  

M Farmacie Voldoende   1 
  M Human Movement Sciences Voldoende   1 
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  M Industrial Engineering and Management Voldoende   1 
  M Kunst- & cultuurwetenschappen Voldoende   1 
  M Mediastudies Voldoende   1 
  M Medical and Pharmaceutical Drug 

Innovation Voldoende   1 
  M Nanoscience Excellent   1  

M Onderwijskunde Voldoende   1 
  M Psychologie Voldoende   1 
  M Sport Sciences Voldoende   1 
  M Tandheelkunde Voldoende   1 
  M Wijsbegeerte van een Bepaald 

Wetenschapsgebied Goed   1 
 2014 B American Studies Goed   1 
  B Archeologie Goed   1 
  B English Language and Culture Voldoende   1 
  B Europese Talen en Culturen Voldoende   1 
  B Geschiedenis Herstelperiode   1 
  B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Voldoende   1 
  B Informatica Voldoende   1 
  B Internationale Betrekkingen en 

Internationale Organisatie Herstelperiode   1 
 2014 B Kunstmatige Intelligentie Voldoende   1 
  B Midden-Oostenstudies Voldoende   1 
  B Minorities & Multilingualism Voldoende   1 
  B Natuurkunde Voldoende   1 
  B Nederlandse Taal en Cultuur Voldoende   1 
  B Religiewetenschappen Herstelperiode   1 
  B Scheikunde Voldoende Na Herstel 1 
  B Scheikundige Technologie Voldoende Na Herstel 1 
  B Sociale Geografie en Planologie Voldoende   1 
  B Sterrenkunde Voldoende   1 
  B Taalwetenschap Voldoende   1 
  B Technische Natuurkunde Voldoende   1 
  B Technische Planologie Voldoende   1 
  B Technische Wiskunde Voldoende   1 
  B Theologie Voldoende   1 
  B Wiskunde Voldoende   1 
  M Applied Mathematics Voldoende   1 
  M Applied Physics Voldoende   1 
  M Archeologie Goed   1 
  M Artificial Intelligence Goed   1 
  M Astronomy Voldoende   1 
  M Chemical Engineering Voldoende Na Herstel 1 
  M Chemistry Voldoende Na Herstel 1 
  M Clinical and Psychosocial Epidemiology 

(research) Voldoende   1  

M Computing Science Voldoende   1 
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  M Criminal Law and Criminology Herstelperiode   1 
  M Culturele Geografie Voldoende   1 
 

M Economische Geografie Voldoende   1 
  M Energy and Environmental Sciences Herstelperiode   1 
  M Environmental and Infrastructure Planning Voldoende   1 
  M Europese Studies Voldoende   1 
  M Executive Master of Accountancy Voldoende   1 
  

M Geschiedenis Herstelperiode   1 
  M Human-Machine Communication Voldoende   1 
  M Internationale betrekkingen Voldoende   1 
  M Mathematics Voldoende   1 
  M Midden-Oosten Studies Voldoende   1 
 M Neerlandistiek Voldoende  1 
  M Noord-Amerika Studies Goed   1 
  M Oudheidstudies Voldoende   1  

M Physics Voldoende   1 
 2014 M Population Studies Voldoende   1 
  M Real Estate Studies Voldoende   1 
  M Sociale Planologie Voldoende   1 
  M Taalwetenschappen Voldoende   1 
  M Theologie & Religiewetenschappen Voldoende   1 
 2015 M Archeologie (research) Voldoende   1 
  M Behavioural and Social Sciences (research) Herstelperiode   1 
  M Educatie en Communicatie in de 

Wiskunde en Natuurwetenschappen Voldoende   1  

M Filosofie ( research ) Goed   1 
  M Geschiedenis (research) Voldoende   1 
 M Internationale Betrekkingen (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 

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 

Frans Voldoende   1 
 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 

Fries Voldoende   1 
 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 

Geschiedenis en Staatsinrichting Voldoende   1 
 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Voldoende   1 
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 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 
Scheikunde Voldoende   1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 
Wiskunde Voldoende   1 

 M Letterkunde (research) Voldoende   1 
 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 

van de eerste graad in Aardrijkskunde Voldoende   1 
 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 

van de eerste graad in Duitse Taal en Cultuur Voldoende   1 
 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 

van de eerste graad in Economie en 
Bedrijfswetenschappen Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Engelse Taal en 
Cultuur Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Filosofie Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Franse Taal en Cultuur Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Friese Taal en Cultuur Voldoende   1 

2015 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Geschiedenis Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Griekse en Latijnse 
Taal en Cultuur Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Maatschappijleer Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Nederlandse Taal en 
Cultuur Voldoende   1 

 M Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Spaanse Taal en 
Cultuur Voldoende   1 

 M Oudheidstudies (research) Voldoende   1 
 M Taalwetenschappen (research) Voldoende   1 
 M Theologie & Religiewetenschappen 

(research) Voldoende   1 
 M Regional Studies:Spaces and Places, 

Analysis and Intervention (research) (nieuwe 
naam Spatial Sciences (research)) Voldoende  1 

2016 B Geschiedenis Voldoende Na Herstel 1 
 B Internationale Betrekkingen en 

Internationale Organisatie Voldoende Na Herstel 1 
 B Religiewetenschappen Voldoende Na Herstel 1 
 M Biology Voldoende   1 
 M Biomedical Sciences Goed   1 
 M Criminal Law and Criminology Voldoende Na Herstel 1 
 M Ecology and Evolution Goed   1 
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 M Energy and Environmental Sciences Voldoende Na Herstel 1 
 M Functionaliteit van het Recht (research) Voldoende   1 
 M Geschiedenis Voldoende Na Herstel 1 
 M Internationale betrekkingen Voldoende   1 
 M Marine Biology Voldoende   1 
 M Medical Pharmaceutical Sciences Goed   1 
 M Molecular Biology and Biotechnology Goed   1 
2017 B Biologie Voldoende  1 
 B Life Science and Technology Voldoende  1 
 B Technische Bedrijfskunde Voldoende  1 
 M Behavioural and Cognitive Neurosciences 

(research) Voldoende  1 
 M Behavioural and Social Sciences (research) Voldoende  1 
 M Business Administration (MBA) Voldoende  1 
 M Executive Master of Finance and Control Voldoende  1 
 M Industrial Engineering and Management Voldoende  1 
 M Onderwijskunde Voldoende  1 
2018 B Bedrijfskunde Voldoende  1 
 B Econometrie en Operationele Research Voldoende  1 
 B Economie en Bedrijfseconomie Voldoende  1 
 B Geneeskunde Geen eindoordeel  1 
 B International Business Voldoende  1 
 B Pedagogische Wetenschappen Voldoende  1 
 B Filosofie  Voldoende  1 
 B Filosofie van een Bepaald 

Wetenschapsgebied Voldoende  1 
 M Accountancy and Controlling Voldoende  1 
 M Business Administration  Voldoende  1 
 M Clinical and Psychosocial Epidemiology 

(research) Voldoende  1 
 M Econometrics, Operations Research and 

Actuarial Studies Voldoende  1 
 M Economics Voldoende  1 
 M Energy and Environmental Sciences Voldoende  1 
 M Filosofie (21PC-60823) Voldoende  1 
 M Filosofie (21PC-60822) Voldoende  1 
 M Finance Voldoende  1 
 M Geneeskunde Geen eindoordeel  1 
 M Human Resource Management Voldoende  1 
 M International Business and Management Voldoende  1 
 M International Economics and Business Voldoende  1 
 M International Financial Management Voldoende  1 
 M Marketing Voldoende  1 
 M Pedagogische Wetenschappen Voldoende  1 
 M Research Master in Economics and 

Business (research) Voldoende  1 
 M Supply Chain Management Voldoende  1 
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 M Technology and Operations Management Voldoende  1 
Eindtotaal       172 

     
 

 

Toets nieuwe opleiding 
Jaar besluit 

Naam opleiding CROHO 

Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures 

2013 
Aanvraag ingetrokken 

Aanvraag 
ingetrokken   

 M Water Technology (joint degree) Positief  
2014 B Liberal Arts and Sciences Positief   
  M North Sea Energy Law Programme (joint degree) Positief   
 2015 B Media en Cultuur Positief   
2017 B Global Responsibility and Leadership Positief  
  

M Philosophy, Politics and Economics 
Positief onder 
voorwaarden Toets voorwaarden 

  M Philosophy, Politics and Economics Positief  
 M Sustainable Entrepreneurship Positief  
2018 M Executive Master Mergers & Acquisitions and 

Valuation Positief  
 M Executive MBA Positief  
 M Mechanical Engineering Positief  
Eindtotaal       
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Bijlage 2: Samenstelling van het panel 

 

Voorzitter  

Prof. dr. H.A.P. Pols, Emeritus-hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, en tot 2018 rector magnificus van deze instelling 

 

Panellid 

Prof. dr. H. Brinksma, President van de Hamburg University of Technology sinds 2018; hiervoor 

was hij hoogleraar Computer Science aan de Universiteit van Twente en tot 2018 rector 

magnificus van deze instelling. 

 

Panellid 

R. de Jong RA, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam en zelfstandig 

adviseur. 

 

Panellid 

Prof. dr. S. van Thiel, Hoogleraar Bestuurskunde, i.h.b. publiek management aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en Directeur Onderzoek van de Faculteit der Management-

wetenschappen. 

 

Student-lid 

M.J. van Gameren, MSc., is afgestudeerd in de bacheloropleiding Future Planet Studies van de 

Universiteit van Amsterdam.  

 

Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend. 

 

Het panel werd ondersteund door dr. A. Venemans-Jellema, secretaris, en T. de Bruijn, 

beleidsmedewerker van de NVAO. 
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken 

Verkennend bezoek 

Namen van deelnemers aan de gesprekken zijn op te vragen bij de NVAO 

Dag 1: 7 maart 2019 

 
08.30 - 09.00  Welkom panel  
09.00 – 12.00  Voorbereidend paneloverleg (besloten) 
11.45 – 13.00  Sessie 1 - Kennismaking met instelling en panel 
13.15 – 14.00  Sessie 2 - Gesprek met het instellingsbestuur 
14.15 – 15.15  Sessie 3 - Gesprek over standaard 1: visie en beleid met een gemengde 

groep deelnemers  
15.30 – 16.30  Sessie 4 - Gesprek over standaard 2: uitvoering met een gemengde groep 

deelnemers 
16.45 – 17.45  Sessie 5 - Gesprek met de Raad van Toezicht 
18.30 – 19.30  Sessie 6 - Open spreekuur 
  
 

Dag 2: 8 maart 2019 

 
08.30 – 09.30 Paneloverleg (besloten) 
09.30 - 10.00 Presentatie BI-portal 
10.00 – 11.00 Sessie 7 - Gesprek over standaard 3: evaluatie en monitoring met een 

gemengde groep deelnemers 
11.15 – 12.15 Sessie 8 - Gesprek over standaard 4: ontwikkeling met een gemengde 

groep deelnemers 
12.15 – 13.15 Sessie 9 - Lunch met studenten van verschillende faculteiten 
13.30 – 14.00 Sessie 10 - korte sessie met instellingsbestuur voor laatste input 
14.00 – 16.00 Paneloverleg en lunch (besloten) 
16.00 – 17.00 Sessie 11 - Terugkoppeling en afstemming verdiepend bezoek met College 

van Bestuur 
17.00 – 18.00 Paneloverleg (besloten) 
 

Verdiepend bezoek 

Dag 1: 10 april 2019 Trail Past performance PDCA 

 
8.15 - 8.30 Welkom heten panel door CvB en panel naar FEB brengen  
8.30 - 09.30  Ontvangst panel bij FEB en vooroverleg panel  
09.30 - 10.15  Sessie 1 Studenten en docenten Ba Economics and Business Economics  
10.15 - 10.45  Intern overleg panel 
10.45 - 11.30  Sessie 2 Studenten en docenten Ma International Business and 
Management  
11.30 - 12.00  Intern overleg panel 
12.00 - 12.45  Sessie 3 Opleidingsmanagement, facultaire ondersteuning Ba Business and  

Business Economics en Ma International Business and Management  
12.45 - 13.45  Intern overleg panel + lunch 
13.45 - 14.30  Sessie 4 Studenten en docenten Psychologie  
14.30 - 14.45  Intern overleg panel 
14.45 - 15.30  Sessie 5 Opleidingsmanagement, facultaire ondersteuning Psychologie  
15.30 - 16.00  Intern overleg panel 
16.00 - 16.45  Sessie 6 Centrale ondersteuning, PH Faculteitsbesturen 
16.45 - 18.00  Intern overleg panel  
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Dag 2 - 11 april 2019 Trail Toetsing en examencommissie + Onderwijsinnovaties  

 
8.30 - 9.15  Welkom heten panel + vooroverleg 
9.15 - 10.00  Sessie 7 Expertcommissie toetsbeleid 
10.00 - 10.15  Intern overleg panel 
10.15 - 11.00  Sessie 8 Voorzitters Examencommissies 
11.00 - 11.30  Intern overleg panel 
11.30 - 12.15  Sessie 9 Bestuurders faculteiten (FSE, FRG, FdL) 
12.15 - 13.00  Verplaatsen naar UMCG + Ontvangst FB 
13.00 - 13.45  Intern overleg panel + lunch 
13.45 - 15.45  Sessie 10 Interactieve presentatie Onderwijsinnovatie   
15.45- 16.15  Intern overleg panel 
16.15 - 17.00  Parallelle sessie 1 Learning Communities + International Classroom  
16.15 - 17.00  Parallelle sessie 2 Learning Communities + International Classroom  
17.00 - 17.30  Gesprek CvB  
 

Dag 3 - 12 april 2019 Trail Kwaliteitsafspraken  

 
8.30 - 9.15  Welkom heten panel + vooroverleg 
9.15 - 10.00  Sessie 13 Gesprek CvB 
10.00 - 10.45  Intern overleg panel  
10.45 - 11.30  Sessie 14 Gesprek RvT  
11.30 - 11.45  Intern overleg panel 
11.45 - 12.45  Sessie 15 Lunch medezeggenschap UR 
12.45 - 13.00  Intern overleg panel  
13.00 - 13.45  Sessie 16 Gesprek FSE + FRG kwaliteitsafspraken  
13.45 - 15.45  Intern overleg panel 
15.45 - 16.15  Terugkoppeling panel + CvB 
16.30 -  Plenaire terugkoppeling  
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 

 
Van tevoren zijn aan het panel ter beschikking gesteld: 
 
Algemene documenten: 

• Zelfevaluatie 2013-2018 

• Advies Uraad op zelfevaluatie 

• Reflectie op zelfevaluatie studentassessoren 

• Bestuurs- en beheersreglement RUG 

• Model Faculteitsreglement 

• Instellingsbegroting RUG 2019 in meerjarenperspectief 

• Think Bold. Strategisch Plan Rijksuniversiteit Groningen 2015-2020 

 
Documenten behorende bij standaard 1: 

• RUG Toetsbeleid en Toetsing Sturing op kwaliteit en doorstroom 

• Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding 

• Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding 

• Onderwijsmonitor normkader 

o Normkader: Onderwijsmonitor 2017 (facultair) 
o Normkader: Onderwijsmonitor 2017 (opleidingen) 

• RUG Onderwijskwaliteit. Kwaliteitszorgprotocol Onderwijs 2014-2017 

• Strategische HR-agenda 2017-2020. Elk talent telt 

• Externe verslagen van het Bestuurlijk Overleg 

o Verslag BO Najaar 2014 (nl en eng) 
o Verslag BO voorjaar 2015 (nl) 
o Verslag BO najaar 2015 (nl en eng) 
o Verslag BO voorjaar 2016 (nl en eng) 
o Verslag BO najaar 2016 (eng) 
o Verslag BO voorjaar 2017 (nl) 
o Verslag BO najaar 2017 (eng) 
o Verslag BO voorjaar 2018 (nl en eng) 

 
Documenten behorende bij standaard 2: 

• Handboek Bindend Studie Advies 2017-2018 

• Documenten behorende bij de international Classroom: 

o Projectplan International Classroom project phase II 
o International classroom Inventory update 

• Language and Culture Policy 

• Gedragscode voertalen 

• HR Marsroute internationalisering  

• Regels en Richtlijnen Examencommissies 

• Handboek Examencommissies 

• ICT Meerjarenplan 2016-2020 

• Accommodation Plan 2015-2024 'Smart Work, smart buildings' 

• Beleidsplan 2018: studeren met een functiebeperking 

• Regeling Profileringsfonds RUG 2018-2019 

• Notitie Tenure Trackbeleid RUG 

 
Documenten behorende bij standaard 3: 

• Voorbeelden onderwijsmonitor 

o Faculteit Economie en Bedrijfskunde, facultaire onderwijsmonitor over 2016-
2017 

o Faculteit Economie en Bedrijfskunde, facultaire onderwijsmonitor over 2015-
2016 
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o Faculteit Economie en Bedrijfskunde, facultaire onderwijsmonitor over 2014-
2015 

o Faculteit Rechtsgeleerdheid, facultaire onderwijsmonitor over 2016-2017 
o Faculteit Rechtsgeleerdheid, facultaire onderwijsmonitor over 2015-2016 
o Faculteit Rechtsgeleerdheid, facultaire onderwijsmonitor over 2014-2015 
o Faculteit Science and Engineering, facultaire onderwijsmonitor over 2016-

2017 
o Faculteit Science and Engineering, facultaire onderwijsmonitor over 2015-

2016 
o Faculteit Science and Engineering, facultaire onderwijsmonitor over 2014-

2015 
• Analyse onderwijsmonitoren 

o RUG monitor 
o Report Educational monitors faculties 2014-2015 
o Report Educational monitors faculties 2015-2016 
o Report Educational monitors faculties 2016-2017 
o Reflection Educational monitors, Appendix 1 

• Quickscans en bestuurlijke verslagen 

o LET Quickscan BO najaar 2018 
o LET Quickscan BO voorjaar 2018 
o LET Quickscan BO najaar 2017 
o LET Quickscan BO voorjaar 2017 
o LET Quickscan BO najaar 2016 
o LET Quickscan BO voorjaar 2016 
o UCG Quickscan BO najaar 2018 
o UCG Quickscan BO voorjaar 2018 
o UCG Quickscan BO najaar 2017 
o UCG Quickscan BO voorjaar 2017 
o UCG Quickscan BO najaar 2016 
o UCG Quickscan BO voorjaar 2016 
o LET Verslag BO najaar 2018 
o LET Verslag BO voorjaar 2018 
o LET Verslag BO najaar 2017 
o LET Verslag BO voorjaar 2017 
o LET Verslag BO najaar 2016 
o LET Verslag BO voorjaar 2016 
o UCG Verslag BO najaar 2018 
o UCG Verslag BO voorjaar 2018 
o UCG Verslag BO najaar 2017 
o UCG Verslag BO voorjaar 2017 
o UCG Verslag BO najaar 2016 
o UCG Verslag BO voorjaar 2016 

• In- en doorstroomgegevens 

o Bachelor Faculty of Behavioural and Social Sciences  
o Master Faculty of Behavioural and Social Sciences 
o Bachelor Sociologie 
o Master Sociologie 

• RUG kader maatschappelijke verankering onderwijs 

• Report Task Force Employability 

• Instellingsplan BKO en VSNU cluster Zwolle 

o Institutional report peer review UTQ 
o VSNU peer review rapportage cluster Zwolle 

• Voorbeelden van cursusevaluaties: 

o - Analysing Media Production (Ba Media en Journalistieke Cultuur) 
o - Psychologievakken 

• Student-staf ratio per faculteit 

• Overzicht percentage gevoerde R&O gesprekken bij HR 

• Link naar gepersonaliseerde wiskunde omgeving SOWISO 

 
Documenten behorende bij standaard 4: 
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• A history of internationalisation at the University of Groningen 

 
 
 
Voor de audittrails zijn de volgende documenten geleverd: 
 
Documenten behorend bij audittrail ‘Past performance’ 

1. Toelichting op instellingsbrede documentatie PDCA-cyclus 
• Kwaliteitszorg 

o RUG Kwaliteitszorgprotocol 2017  
o Memo evaluatie beleidsdocumenten  
o Memo instellen Community of Practice  

• Onderwijsmonitor normkader 

o Onderwijsmonitor facultair  
o Onderwijsmonitor opleiding  

• Analyse Onderwijsmonitoren 

o RUG Monitor  
o Report Educational monitors faculties 2014-2015 
o Report Educational monitors faculties 2015-2016 
o Report Educational Monitors 2016-2017 
o Reflection Educational Monitors   

• Bestuurlijk Overleg Extern Verslag 

o BO Extern najaar 2014 ENG  
o BO Extern najaar 2014 NL  
o BO Extern voorjaar 2015 NL  
o BO Extern najaar 2015 NL  
o BO Extern voorjaar 2016 ENG  
o BO Extern najaar 2016 ENG  
o BO Extern najaar 2016 NL  
o BO Extern voorjaar 2017 NL  
o BO Extern najaar 2017 ENG  
o BO Extern voorjaar 2018 ENG  
o BO Extern voorjaar 2018 NL  
o BO Extern najaar 2015 ENG  
o BO Extern voorjaar 2016 NL  

 
2. BSc Economie en Bedrijfseconomie + MSc International Business and Management 

• Guide Exploratory for documentation Faculty of Economics and Business 

o Guide Explanatory Documentation ITK for NVAO panel-F 
• General documents on quality assurance at FEB 

o FEB Handbook for Educational Quality Assurance 
o Summary FEB Handbook for Educational Quality Assurance 
o File FEB Evaluatie RuG kwaliteitsprotocol 
o Functioning of the programme committee at FEB 
o Handbook Programme Committees_UoG_ 19-20 EN 
o Handboek Opleidingscommissies_RUG_ 19-20 NL  
o FEB Role and duties Programme Committee_2018 
o Functioneren Opleidingscommissies_memo CvB in BO najaar 2018 
o Functioneren Opleidingscommissies_response FEB 
o minutes programme committee IB&M 
o Minutes meeting PC BSc E&BE and meeting between PC and FB 

• Strategic plan of FEB 

o FEB_strategicplan 2016-2020 
o FEB Voortgang Facultaire strategische plannen 

• Curriculum monitor on Faculty level (Facultaire Onderwijsmonitor) 

o FEB Onderwijsmonitor 2015 
o FEB Onderwijsmonitor 2016  
o FEB Onderwijsmonitor 2017 
o FEB Onderwijsmonitor 2018 

• BSc Economics and Business Economics 
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o BSc E&BE curriculum monitor_2017-18_ITK_F 
o Assessment plan BSc E&BE 2018_2019_ITK_F 
o Intermediate Asset Pricing_Course dossier 2018-19 F 
o Progress report Embedding Employability FEB BSc E&BE_Sept 2018 
o 2019 Bachelor Evaluation_E&BE preliminary report 
o example of PDCA cylce of course_intermediate asset pricing 
o BaMa key figures FEB_November 2018 

• MSc International Business and Management 

o MSc IB&M curriculum monitor_2017-18_ITK_F 
o Project Embedding Employability MSc IB&M Progress report Dec 2018 
o FEB Eindrapport MSc evaluatie_juni 2015_DEF 
o Report CITI evaluation January 2018 (incl appendices) 
o BaMa key figures FEB_November 2018 

 
3. Faculteit Psychologie 

• Documentatie Past Performance Psychologie 

o Strategisch Plan GMW  
o Kwaliteitszorg Psychologie  
o Context besluitvorming numerus fixus/matching  
o Kengetallen  
o Verslag Bestuurlijk overleg december 2015 & april 2018  
o Visie op de ontwikkeling van het onderwijs en de instroom in de bachelor  
o Instroomparagraaf onderwijsmonitoren  
o Memo Situatie psychologie 1e jaar 2018-2019  
o Informatie over het Buddy-project 
o Integrating intercultural competence in the Academic Skills course 
o Voorstel Learning Communities on Professional Skills  

• Voorbeeld PDCA-cyclus Opleidingscommissie Pscyologie 

o Documentatie over PDCA-cyclus Opleidingscommissie Psychologie 
o Educational Committee Psychology Annual report 2017-2018 
o Educational Committee Psychology - minutes 16.10.2018 
o Evaluatie Academic Skills module Psychology- totaal 
o Evaluatie Academische Vaardigheden modules Psychologie- totaal 

• Onderwijsmonitor 

o Facultaire Onderwijsmonitor 2014-2015  
o Facultaire Onderwijsmonitor 2015-2016  
o Facultaire Onderwijsmonitor 2016-2017  
o Facultaire Onderwijsmonitor 2017-2018  
o In- en doorstroomgegevens Bachelor Faculty of Behavioural and Social 

Sciences 
o In- en doorstroomgegevens Master Faculty of Behavioural and Social Sciences 

• Monitoring Facultair Strategisch Plan 

o GMW voortgang internationalisering 2017-2018.pdf  
o Factsheet GMW 
o Voortgang Facultair Strategisch Plan GMW 

• In- en doorstroomgegevens (BI-overzichten voor kwaliteitszorg en monitoring van 

onderwijscijfers) 

o Bachelor Faculty of Behavioural and Social Sciences 
o Master Faculty of Behavioural and Social Sciences 

• Respons rate cursusevaluaties 

o Digitale evaluatie vak Analysing Media Production (Bachelor Media en 
Journalistieke Cultuur, LET) 

o Overzicht responspercentages cursusevaluaties Psychologie (GMW) 
 
Documenten behorend bij audittrail ‘Toetsing en Examencommissie’ 

• Toetsing 

o RUG Toetsbeleid en toetsing 
• Examencommissies 

o Aanbevelingen rol examencommissies 
o Handboek examencommissie 19-20-eng 
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o Handboek examencommissie 19-20-nl 
o Handboek Examencommissies RUG 2014 
o Model regels & richtlijnen Examencommissies 17-18 

• Modellen Onderwijs en Examenregelingen (OER) 

o model-ma-oer-19-20-en 
o model-ma-oer-19-20-nl 

• OER Algemene toelichting bij vernieuwde historisch overzicht 

o OER Historisch Overzicht Onderwijs en Examenregeling, model CvB 2018-
2019 

o oer-bachelor-19-20-en 
o oer-bachelor-19-20-nl 
o toelichting-oer-ba-ma-19-20-nl 
o toelichting-oer-ba-ma-19-20-nl 
o model-ma-oer-17-18-nl 
o oer-bachelor-17-18-nl 

• Bestuurlijke Communicatie: CvB 

o CVB briefingnote_kwaliteitszorgprotocol 
o UCO briefingnote_kwaliteitszorgprotocol 
o RUG Kwaliteitszorgprotocol 
o Aanpak actualisatie kader De toets doorstaan besproken in formele gremia 
o CvB_ Opdracht expertcommissie Evaluation Assessment policy UG 
o Eindnotitie expertcommissie toetscheck UCO 2015 

• Faculteit Rechtsgeleerdheid (FRG) 

o Jaarverslag 2015-2016 
o Nota Kwaliteit Herijkt 
o Evaluatie toetsbeleid Rechten 
o Oplegmemeo excie FRG - ITK 

• Faculteit der Letteren (LET) 

o Examencommissie Letteren prioriteitenlijst voor 1 september 2019 
o Examencommissie Letteren Regels en Richtlijnen, deel A 2018-2019 
o jaarverslag EC GMG 2016-2017 
o jaarverslag EC GMG 2017-2018 
o Regels en richtlijnen, Examencommissie Geschiedenis, Mediastudies en GLTC, 

2017-2018 
 
Documenten behorend bij audittrail ‘Onderwijsinnovaties’ 
 

1. Instellingsbrede documentatie onderwijsinnovatie 
• Learning Communities 

o 2013_Developing learning communities (startnotitie). 
o 2014_Taakstelling stuurgroep LCs  
o 2015_Aangepaste planning Learning Communities 
o 2016_Midterm review pilots Learning Communities 
o 2016_Terugkoppeling Stuurgroep LCs midterm review 

• International Classroom 

o 2013_Project proposal International Classroom 
o 2015_International Classroom Project mem (review first phase) 
o 2017_Interim report International Classroom Project (briefing CvB) 
o 2018_International Classroom Project phase II (briefing CvB + project plan) 
o 2018_International classroom Inventory update (briefing CvB) 

• Teaching Academy 

o 2016_Besluit oprichting Teaching Academy Groningen 
o 2017_Teaching academy Opdracht CvB 
o 2017_CvB-besluit TAG Education Festival Lecturer of the Year 
o 2018_Tussentijdse evaluatie Teaching Academy 

• Leeswijzers Onderwijsinnovatie 

o Leeswijzer paper trail Learning Communities 
o Leeswijzer paper trail International Classroom 

 
2. Paper trail onderwijsinnovatie filosofie 



 

 

 

 

39 Instellingstoets Kwaliteitszorg Rijksuniversiteit Groningen  21 mei 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

• Leeswijzer en tijdlijn Learning Communites Wijsbegeerte 

 

o Leeswijzer en timeline Learning Communities Faculteit Wijsbegeerte  
• Implementatie en evaluatie Learning Communities Filosofie 

o 2013-1 Innovatieplannen FWB finaal 
o 2015-1 Leergemeenschappen 2015 Faculteit Wijsbegeerte 
o 2015-2 Toekenning Leergemeenschappen Wijsbegeerte 
o 2016-1 Strategisch plan FWB 
o 2016-2 Uitslag enquete FR LC 
o 2016-3 uit de Notulen Opleidingscommissie 16 maart 2016 
o 2016-4 uit de Notulen Faculteitsbestuur OC overleg 16 maart 2016 
o 2016-5 Midterm review pilot Learning Communities 2015  
o 2016-6 Adviezen FR LCs 

• Monitoring voortgang FB - CvB 

o Voortgang Facultaire Strategische Plannen-FWB 
o Voortgang internationalisering FWB 

• Student- en docentevaluaties Practicum Filosofie 

o 2016-6 Evaluatie Practicum Filosofie 1516 Q3 
o 2016-7 Docent evaluatieformulier 1516 Q3 
o 2016-8 Evaluatie Practicum Filosofie 1516 Q4 
o 2016-9 Docent evaluatieformulier 1516 Q4 
o 2017-1 Evaluatie Practicum Filosofie 1617 
o 2017-2 Docent evaluatieformulier 1617 
o 2018-1 Evaluatievragen practicum filosofie 1 1718 
o 2018-2 Docent evaluatieformulier 1718 
 

3. Paper trail onderwijsinnovatie Geneeskunde 
• Leeswijzer en tijdlijn implementatie LC en IC Geneeskunde 

o Leeswijzer en tijdlijn Learning Communities & International Classroom 
Geneeskunde 

• Documentatie implementatie LC en IC Geneeskunde 

o International Classroom Pilot at International Bachelor's in Medicine 
Groningen (IBMG)  

o Learning Communities in het UMCG - februari 2012 
o Strategische onderwijsagenda UMCG 2016-2020 
o Facultaire onderwijsmonitor UMCG 2017-2018 
o NSE 2018 Bachelor Medicine 
o Analyse LC onderwijs Optimalisering G2020 
o Projectplan Opticom 
o Startnotitie Opticom 
o Instroom in de master vanuit de twee Engelstalige LCs 
o Voorstel studiejaar 2018-2019 Besteding innovatiemiddelen Academische 

opleidingen UMCG  
o Voorstel besteding studievoorschotmiddelen Academische opleidingen UMCG 

2020 – 2025  
• Monitoring FB – CvB 

o UMCG Voortgang facultaire strategie en facultaire 
internationaliseringsplannen 

o UMCG Voortgang facultaire internationaliseringsplannen per academisch jaar 
 

4. Paper trail onderwijsinnovatie Pedagogische Wetenschappen 
• Leeswijzer en tijdlijn implementatie LC en IC Pedagogische wetenschappen 

o Leeswijzer en tijdlijn implementatie LC en IC Pedagogische wetenschappen  
• Documentatie LC en IC Pedagogische wetenschappen 

o Innovatieplannen 2012_projectvoorstel jaarklassen 
o Notitie onderwijsinnovatie - Naar Academic Learning Communities 2013 
o Evaluaties ALC's 2016 
o ALG_strategisch-plan-gmw 
o PWO01plan2017_Project Betere Bachelor Pedagogische Wetenschappen  
o Summary of discussions and proposal for design-structure of ALCs in BB  
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o Cursusevaluaties ALCs 2018-2019 
o Proposal International Classroom Project from FB BSS April 2016 
o BSS International Classroom Evaluation 2017 final 
o Jaarlijkse rapportage over internationalisering 

• Monitoring voortgang FB – CvB 

o GMW voortgang internationalisering 2017-2018 
o Voortgang Facultair Strategisch Plan GMW 



 

 

 

 

41 Instellingstoets Kwaliteitszorg Rijksuniversiteit Groningen  21 mei 2019 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

 

Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

Ba bachelor 
BI-portal  Business Intelligence Portal 
BKO Basis Kwalificatie Onderwijs 
BO Bestuurlijk Overleg 
COS Commissie Onderwijs Strategie 
CvB College van Bestuur 
EVC elders verworven competentie 
HC Honours College 
IC International Classroom  
ITK Instellingstoets Kwaliteitszorg 
LC Learning Community 
ma master 
MR medezeggenschapsraad 
MT managementteam 
NSE nationale studentenenquête 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OER onderwijs- en examenreglement 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
RvT Raad van Toezicht 
SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 
TAG Teaching Academy Groningen 
UCO Universitaire Commissie Onderwijs 
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