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1 Samenvattend advies 

 
Het panel heeft bij de Universiteit Twente (UT) een gemeenschap gezien van studenten, docenten, 
ondersteuners, beleidsmakers en bestuurders, die gezamenlijk de identiteit van de UT bepalen en 
uitdragen. Zij voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun huidige en 
toekomstige onderwijs.  
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geven aan er belang aan te hechten de 
medezeggenschap intensief te betrekken bij praktische en strategische processen. De medezeggenschap 
herkent dit beeld en benadrukt ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden om zich tijdig een 
mening te vormen en werkelijk invloed te kunnen uitoefenen op zowel praktisch als meer strategisch 
niveau. Het panel heeft dit beeld getoetst aan de hand van de vier ITK-standaarden. 
Sommige thema’s komen onder meerdere standaarden aan bod. Dat zijn de thema’s die belangrijk zijn 
voor het profiel en de ontwikkeling van de instelling en die tijdens het locatiebezoek een centrale rol 
hebben gespeeld, te weten het Twents Onderwijsmodel (TOM), de high tech human touch signatuur, 
internationalisering en personeelsbeleid met betrekking tot de thema’s onderwijscarrières en werkdruk. 
 
Het panel heeft een goed doordachte instellings- en onderwijsvisie gezien. Alle belanghebbenden zijn 
intensief betrokken geweest bij de totstandkoming. Het draagvlak is breed. De visie is actueel en bouwt 
voort op voorgaande instellingsplannen. De instelling verhoudt zich nadrukkelijk tot veranderingen in de 
samenleving, behoeften van het werkveld en tot de groeiende aantallen studenten. De visie op 
internationalisering - met een verschuiving naar inclusiviteit - is actueel. Het internationaliseringsbeleid 
is herkenbaar binnen de UT. Formeel is er ruimte voor differentiatie. Hier zou de UT in de praktijk 
nadrukkelijker invulling aan kunnen geven. Ook is er behoefte aan ruimte voor differentiatie in ambities. 
Niet alle ambities op het gebied van internationalisering zijn voor alle opleidingen even relevant.  
 
Het Twents Onderwijs Model (TOM) voorziet in studentgericht bacheloronderwijs. In het kleinschalige 
masteronderwijs staat de student eveneens centraal. TOM zorgde een paar jaar geleden voor een 
cultuuromslag, maar is inmiddels goed in de organisatie ingedaald en wordt door alle betrokkenen 
geaccepteerd. TOM zit in de haarvaten van de gehele onderwijsorganisatie en -gemeenschap. Alle 
betrokkenen zijn overtuigd van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs door TOM. 
Het high tech aspect van HTHT vindt het panel goed vertegenwoordigd in de sociale opleidingen. Het 
human touch aspect binnen de technische opleidingen zou nog aan herkenbaarheid kunnen winnen. 
De UT profileert zich met haar NovelT, Incubase en DesignLab als ondernemende universiteit. 
 
Het panel heeft een diepgewortelde kwaliteitscultuur gezien. De visie van de instelling en de daaraan 
gekoppelde visie op onderwijs is nadrukkelijk bottom-up tot stand gekomen. De beleidsacties passen bij 
deze visie. De medewerkers, studenten en docenten voelen zich eigenaar van de visie en het daaraan 
gekoppelde beleid, voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen onderwijs en handelen 
daar aantoonbaar naar. Het panel was daarbij vooral onder de indruk van de bundeling van 
studentenorganisaties in de Student Union (SU) en de wijze waarop zij invulling geven aan hun 
(geformaliseerde) rol binnen de UT.  
 
De UT heeft op alle organisatieniveaus een herkenbare, gesloten PDCA-cyclus voor het monitoren van 
de kwaliteit van het onderwijs(beleid). Op alle niveaus is medezeggenschap formeel belegd. 
Verantwoordelijkheden en taken zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd om gevoel van 
eigenaarschap binnen de faculteiten te bevorderen.  
Binnen de PDCA-cycli zet de UT op alle niveaus monitoringsinstrumenten in, waarbij zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve gegevens worden verzameld. Er is een uitgebreide overleg- en rapportagestructuur 
waarin de uitkomsten uit evaluaties aan bod komen. Tussen de monitoringsniveaus zijn 
dwarsverbanden gelegd via de overlegstructuur. 
De PDCA-cycli garanderen aantoonbaar een continu proces van verbetering. Het panel heeft veel 
voorbeelden gezien die dat goed illustreren, onder andere met betrekking tot het TOM-onderwijs. 
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De UT beschikt over een transparant en effectief monitoringssysteem, dat goed is ingebed in de 
organisatie en dat de medezeggenschap voldoende inzicht en middelen verschaft om invloedrijk te zijn. 
 
Het panel heeft een sterk ontwikkelingsgerichte, breed gedragen kwaliteitscultuur gezien. De instelling 
geeft zich rekenschap van uitkomsten van uiteenlopende onderwijsevaluaties en van (maatschappelijke) 
ontwikkelingen buiten de universiteit. Dat leidt aantoonbaar tot aanpassingen in het voor de UT 
kenmerkende onderwijsmodel TOM en heeft tevens de basis gevormd voor het opstellen van de nieuwe 
instellingsvisie. Bij het opstellen van de nieuwe visie is, passend bij de UT, een omvangrijke 
vertegenwoordiging van de verschillende gremia van de UT betrokken. Het panel waardeert daarbij 
vooral dat de interne stakeholders in een vroeg stadium betrokken zijn, waardoor zij werkelijk invloed 
hebben kunnen uitoefenen en daardoor ook werkelijk eigenaar zijn van de nieuwe visie. 
 
De nieuwe visie (Shaping 2030) is toekomstgericht, getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en is 
ambitieus. Het panel adviseert wel om te prioriteren binnen de ambities.  
Het panel was onder de indruk van de vele good practices die de UT reeds gerealiseerd heeft op de 
route naar digitale transformatie. Tegelijkertijd liggen hier nog veel kansen en uitdagingen voor de 
instelling.  
 
 
 
Het panel, 
 
 
Den Haag, 22 maart 2020 
 
 
Namens het panel ter beoordeling van de instelling Universiteit Twente, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. prof. dr. H.A.P (Huibert) Pols Mw. drs. B.E. (Barbara) Roemers 
(voorzitter) (secretaris) 
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2 Inleiding en verantwoording 
 

2.1 Doel van de instellingstoets 

Het panel van deskundigen dat de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) uitvoert, beoordeelt of de 
instelling beschikt over een kwaliteitscultuur en een kwaliteitszorgsysteem die voldoende waarborgen 
dat het onderwijs aan de (inter)nationale verwachtingen en eisen voldoet. Het panel gaat bij de toets uit 
van de visie, keuzes en ambities van de instelling. De instelling legt dus verantwoording af over haar 
eigen uitgangspunten en de realisatie daarvan.  
De volgende vier onderling samenhangende vragen staan centraal:  
 

1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de 
kwaliteit van haar onderwijs in 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. Wanneer 
de ITK wordt afgerond met een positief resultaat, heeft de instelling het recht opleidingen voor 
accreditatie te laten beoordelen op basis van het protocol voor de ‘beperkte opleidingsbeoordeling’. Als 
er geen ITK doorlopen is, of als de ITK niet met een positief resultaat is afgesloten, dan is de instelling 
verplicht opleidingen te laten beoordelen volgens het protocol ‘uitgebreide opleidingsbeoordeling’.  
 
In de eerste ronde ITK’s (2011 - 2016) hebben 35 instellingen de ITK met een positief resultaat afgerond. 
Deze instellingen verzorgen gezamenlijk 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’) die allemaal 
onafhankelijk van de instelling werken. Het panel is gezaghebbend op bestuurlijk niveau, beschikt over 
onderwijsdeskundigheid in het hoger onderwijs, is deskundig op het gebied van auditen en op het 
gebied van inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen. Binnen het panel zijn ook studenten en 
het maatschappelijke werkveld vertegenwoordigd. Het panel is door de NVAO getraind in de uitvoering 
van een ITK. Het rapport is geschreven door een gecertificeerde en onafhankelijke secretaris. Ook de 
secretaris is door de NVAO getraind. 
 

2.2 Samenstelling van het panel 

Het panel is als volgt samengesteld: 
 
• Dhr. prof. dr. H.A.P. (Huibert) Pols, voorzitter 
• Mw. prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink, lid 
• Dhr. prof. dr. K. (Kristiaan) Versluys, lid 
• Mw. dr. ir. N.C.M. (Colette) Alma, lid 
• Mw. S.W. (Stijntje) Dijk, studentlid 

 
• Mw. drs. B.E. (Barbara) Roemers, secretaris (geen beoordelend panellid) 
• Mw. drs. L. (Laura) Oosterveld, procescoördinator NVAO (geen beoordelend panellid) 
 
Bijlage 2 bevat een korte beschrijving van de samenstelling van het panel (beknopte biografieën). 
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2.3 Inrichting van de instellingstoets 

De ITK bestond uit een verkennend en een verdiepend bezoek. Het verkennende bezoek vond plaats op 
11 en 12 november 2019, het verdiepende bezoek op 16, 17 en 18 december 2019.  
 
2.3.1 Verkennend bezoek 
 

De Universiteit Twente (UT) heeft in het kader van de ITK een dossier opgesteld, bestaande uit een 
zelfevaluatierapport en bijlagen. (Bijlage 4 bevat een overzicht van de bestudeerde documenten. Het 
bestudeerde overzicht van de opleidingsaccreditaties is opgenomen in een separate bijlage: bijlage 1). 
Ter voorbereiding op het verkennende bezoek hebben de panelleden dit dossier bestudeerd. Op 22 
oktober 2019 vond een eerste vooroverleg plaats en zijn hoofdthema’s geïdentificeerd. Naar aanleiding 
van dit vooroverleg heeft de procescoördinator nog enkele aanvullende documenten bij de instelling 
opgevraagd ter voorbereiding op het verkennende bezoek. De panelleden hebben vervolgens hun 
eerste indrukken op schrift gezet en vragen opgesteld. De procescoördinator heeft daar een synthese 
van gemaakt. Deze synthese vormde het uitgangspunt voor de tweede voorbespreking die in de 
ochtend van 11 november 2019 plaatsvond, voorafgaand aan de gesprekken met de UT-
vertegenwoordigers. (Bijlage 3 bevat het programma van het locatiebezoek.) Tijdens deze tweede 
voorbespreking is een prioritering in de vragen aangebracht. 
Na afloop van de eerste dag, 11 november 2019, vond een besloten nabespreking plaats waarin de 
panelleden de contouren van de trails voor het verdiepende bezoek besproken hebben. Na afloop van 
de tweede dag, 12 november 2019, zijn de trails vastgesteld en doorgenomen met de instelling.  
 
2.3.2 Verdiepend bezoek 
 

Tijdens het verdiepende bezoek zijn de volgende trails uitgevoerd: 
- Verticale trail (past performance met betrekking tot de effectiviteit van de kwaliteitszorg): 

o Bachelor- en masteropleiding Psychologie 
o Bacheloropleiding Electrical Engineering 

- Horizontale trails: 
o Faculteit Engineering and Technology: toetsbeleid 
o Universitair HR-beleid:  

 werkdruk  
 waardering/beloning onderwijsprestaties 

 
Het panel heeft voor het uitvoeren van de verticale trails gekozen voor een spreiding van soorten 
opleidingen die recht doet aan het profiel van de UT (zie paragraaf 3.2 voor een profielbeschrijving van 
de UT): het human touch aspect is nadrukkelijk aanwezig bij de bachelor- en masteropleiding 
Psychologie, het high tech aspect bij de bacheloropleiding Electrical engineering.  
Met betrekking tot de horizontale trails heeft het panel allereerst gekozen voor een onderwerp dat 
direct gekoppeld is aan het specifieke onderwijsmodel van de UT (zie paragraaf 3.2), te weten het 
toetsbeleid. Daarnaast heeft het panel gekozen voor twee onderwerpen die zowel landelijk als binnen 
de UT momenteel veel aandacht krijgen, te weten werkdruk bij de medewerkers en waardering en 
beloning van onderwijsprestaties van docenten. 
 
De instelling heeft ten behoeve van de trails een aantal documenten per trail aangeleverd. De 
panelleden hebben deze documenten (zie bijlage 4 voor een overzicht) bestudeerd en opnieuw eerste 
indrukken geformuleerd en vragen opgesteld waarvan de procescoördinator een synthese heeft 
gemaakt. Deze synthese vormde de basis voor het vooroverleg dat op 15 december 2019 plaatsvond. 
Tijdens dit overleg zijn alle gesprekken van 16 en 17 december 2019 voorbereid. Het programma van 
deze twee bezoekdagen (zie bijlage 3) is tot stand gekomen in de periode tussen het verkennende 
bezoek en het verdiepende bezoek, in overleg tussen de procescoördinator, de panelvoorzitter en de 
instelling. Aan het eind van de middag van 17 december 2019 heeft het panel in een besloten overleg 
een oordeel per standaard en een eindoordeel gevormd, gebaseerd op de bestudeerde documentatie 
en de gevoerde gesprekken.  



 

 
 

8 Instellingstoets Kwaliteitszorg Universiteit Twente  22 maart 2020 
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

De laatste dag van het bezoek, 18 december 2019, was gereserveerd voor de ‘audit kwaliteitsafspraken’ 
aangaande de planvorming van de besteding van de studievoorschotmiddelen. De schriftelijke 
rapportage van deze audit heeft separaat plaatsgevonden.  
Aan het eind van de middag van 18 december 2019 heeft de voorzitter van het panel de oordelen met 
betrekking tot de ITK en de kwaliteitsafspraken mondeling teruggekoppeld aan een brede UT-
vertegenwoordiging. 
 
Op basis van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft de secretaris een conceptrapport 
opgesteld dat aan het panel is voorgelegd. Het conceptrapport is aan de hand van de input van de 
panelleden aangepast en vervolgens vastgesteld door de voorzitter. Het adviesrapport is op 21 februari 
2020 voorgelegd aan de instelling ter controle op feitelijke onjuistheden. De instelling heeft op 27 
februari 2020 schriftelijk gereageerd. Aan de hand van deze reactie is het rapport op 29 februari 2020 
op enkele punten aangepast. Het definitieve rapport is door de voorzitter vastgesteld op 22 maart 2020. 
Het panel heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en het op 14 april 2020 aan de NVAO 
aangeboden. 
 

2.4 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 

Hoofdstuk 1 bevat een samenvatting van het advies van het panel.  
 
Hoofdstuk 2 is een inleidend hoofdstuk met algemene informatie over de ITK en met informatie over de 
ITK bij de UT met betrekking tot de werkwijze van het panel en de onderwerpen van de trails.  
 
Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de Universiteit Twente.  
 
Hoofdstuk 4 bevat de oordelen van het panel per standaard van het beoordelingskader. Bij elke 
standaard worden de bevindingen weergegeven en de overwegingen die het panel daarbij had. De 
bevindingen naar aanleiding van de trails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor de wijze 
waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de UT. Het gaat daarbij dus niet om 
een beoordeling van de in de trails betrokken opleidingen of programma’s, maar om bepaalde aspecten 
daarvan op basis waarvan het panel de vragen kan beantwoorden.  
 
Hoofdstuk 5 bevat adviezen ter verbetering van het kwaliteitszorgsysteem. Dit hoofdstuk sluit af met 
een tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de instelling. 
 
Het rapport bevat vijf bijlagen:  
• Een overzicht van de uitkomsten van beoordelingen van bestaande en nieuwe opleidingen 
• Informatie over de samenstelling van het panel 
• Het programma van de locatiebezoeken 
• Een overzicht van de bestudeerde documenten 
• Een lijst met afkortingen 
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3 Profiel van de instelling 

3.1 Algemene gegevens 

 
Land Nederland 
Instelling Universiteit Twente 
Locaties Enschede 
Status van de instelling Bekostigd 
 

3.2 Profiel van de instelling 

 
In 1964 werd de Technische Hogeschool Twente, de voorloper van de huidige Universiteit Twente (UT), 
geopend. In 1986 veranderde de instelling de naam in Universiteit Twente. De Universiteit Twente is 
een universiteit voor technische en sociale wetenschappen. De universiteit ligt aan de rand van 
Enschede op het voormalig landgoed Drienerlo. Er studeren ruim 11.000 studenten, waarvan 29% niet 
uit Nederland afkomstig is. Van die 11.000 studenten volgen er ongeveer 6.000 een bacheloropleiding, 
ruim 4.000 een masteropleiding en bijna 1.000 een ander programma. In 2018 zijn 1.080 
bachelordiploma’s en 1.342 masterdiploma’s uitgereikt. 
De UT telt ruim 3.100 medewerkers die tezamen ongeveer 80 nationaliteiten vertegenwoordigen. Het 
percentage vrouwelijke functionarissen is in een periode van 5 jaar tijd (2014-2018) gestegen van 39,5 
naar 42,3. 
De UT werkt samen met de technische universiteiten van Delft en Eindhoven en met Wageningen 
University & Research binnen de 4TU-federatie. 
 
Vanaf het allereerste begin heeft de instelling studenten opgeleid tot professionals die zich bewust zijn 
van de sociale context waarbinnen zij opereren en die in het proces van het vinden van nieuwe 
oplossingen zorgvuldige analyses maken in relatie tot de samenleving. In het huidige beleid van de UT 
kenmerkt zich dat door High Tech Human Touch (HTHT), het Twents Onderwijsmodel (TOM), 
ondernemendheid en internationalisering. Nieuwe technische oplossingen (high tech) worden steevast 
gezocht in nauwe relatie tot hun functionaliteit binnen de maatschappij (human touch). Ook vandaag de 
dag bevatten de technische opleidingen nog steeds een sociale component en bevatten de sociale 
opleidingen nog steeds een technische oriëntatie. UT-alumni kunnen over de grenzen van hun eigen 
vakgebied heen kijken en innovaties realiseren op het snijvlak van verschillende disciplines.  
Het TOM-model dat de universiteit in het onderwijs hanteert, kenmerkt zich door projectmatig, 
kleinschalig, interactief, studentgedreven onderwijs, waarbinnen de student zich kan ontwikkelen tot 
onderzoeker, ontwerper, of organisator. De betrokkenen zijn overtuigd van het positieve effect van 
TOM op de onderwijskwaliteit.  
In de tachtiger jaren was de UT een van de eerste ondernemende universiteiten ter wereld, strevend 
naar meer verbinding tussen studenten, alumni, onderzoekers en innovatie van de (regionale) 
economie. Daardoor is er sinds jaar en dag een nauwe band tussen de UT en (regionale) bedrijven, start-
ups, spin-offs etc. De Universiteit Twente is door ScienceWorks voor de vierde keer op rij uitgeroepen 
tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. De universiteit krijgt daarbij een steeds 
internationaler profiel, mede door de groeiende internationale instroom. 
 
De UT beschikt over een Raad van Toezicht (RvT), een College van Bestuur (CvB), een Universiteitsraad, 
5 instellingsbrede onderwijseenheden, 3 onderzoeksinstituten, 8 ondersteunende diensten en 5 
faculteiten.  
De vijf faculteiten zijn: 1) Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), 2) Engineering 
Technology (ET), 3) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), 4) Geo-
Information Science and Earth Observation (ITC, afgeleid van de oude instituutsnaam International 
Training Centre for Aerial Survey) en 5) Science and Technology (S&T). 
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Het onderwijs dat deze faculteiten verzorgen, is hoofdzakelijk Engelstalig: 16 bachelorprogramma’s 
hanteren Engels als voertaal en 4 Nederlands (te weten Technische Natuurkunde en de 3 opleidingen 
binnen het domein Gezondheid). Van de 37 masterprogramma’s hanteren er 34 Engels als voertaal en 3 
Nederlands (te weten Educatie en communicatie in bètawetenschappen, Educatie in Mens en 
Maatschappijwetenschappen en Technical Medicine). 
 
De UT kenmerkt zich door een informeel leer- en werkklimaat met korte lijnen. Er is, mede doordat de 
universiteit een campusuniversiteit is, sprake van een sterke (learning) community. Docenten en 
studenten weten elkaar gemakkelijk te vinden, kennen elkaar bij naam en werken intensief samen 
binnen uiteenlopende onderwijs- en onderzoeksprojecten. 
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4 Beoordeling per standaard 

4.1 Standaard 1: Visie en beleid 

Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend 
beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.   
  
Toelichting: De instelling kent een duidelijke en in alle geledingen gedeelde visie op goed onderwijs. 
Docenten en studenten dragen de visie en ontwikkelen deze in onderlinge samenspraak en met externe 
stakeholders. De onderwijsvisie is actueel door periodieke afstemming op de relevante (veranderende) 
omgeving. De onderwijsvisie is vertaald naar expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg. De 
onderwijsvisie is, in overeenstemming met de ESG, studentgericht (student-centred learning). 
 
 
 
A. Bevindingen 
 
 
Visie van de instelling 
 
Tot voor kort was Vision 2020 van kracht. De 4 pijlers van deze visie zijn: 
• Global citizens voortbrengen 
• Impact hebben 
• Een ondernemende geest en daarbij passend gedrag stimuleren 
• Experimenteren, pionieren en innoveren  
 
In de periode dat de ITK plaatsvond (november en december 2019) is de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe visie. Deze nieuwe visie, Shaping 2030, werd vastgesteld op 18 december 2019. De drie pijlers 
van deze nieuwe visie zijn: 
• Shaping Society (fair, sustainable and digital)  
• Shaping connections (outside in and inside out)  
• Shaping individuals (ownership and talent) 
 
De belangrijkste reden voor het opstellen van een nieuwe instellingsvisie was het breed gedragen 
gevoel dat de universiteit een belangrijkere rol voor de maatschappij moest gaan vervullen. Andere (en 
grotendeels hieraan gelieerde) wensen waren:  
• Ontwikkeling naar een netwerkuniversiteit (buiten de campus), bijvoorbeeld door het aangaan van 

partnerships, mede om de groei van het studentenaantal op te vangen 
• Meer focus op de regio 
• Meer vraaggestuurd, challenge-based onderwijs 
• Verschuiving van focus op internationalisering naar focus op inclusiviteit 
• Verdere ontwikkeling van en nog meer focus op digitale transformatie 
• Meer aandacht voor ketenonderwijs (mbo-hbo-wo) 
• Meer aandacht voor een leven lang leren 
• Meer aandacht voor alumni en beter benutten van relaties met alumni 
Onder standaard 4 wordt dieper ingegaan op deze nieuwe visie. 
 
 
Visie op bacheloronderwijs: Twents Onderwijsmodel 
 
De UT heeft voor de bacheloropleidingen een eigen, uniek onderwijsmodel, het Twents Onderwijsmodel 
(TOM). Dit model kenmerkt zich door studentgedreven projectonderwijs dat studenten stimuleert zich 
bewust te worden van hun talenten om zich te ontwikkelen tot onderzoeker, ontwerper of organisator. 
Ieder bachelorprogramma heeft een vaste opbouw van 12 modules van elk 15 EC. In iedere module 
staat een thema centraal waar al het onderwijs binnen die module aan gerelateerd is en waar een 
teamproject aan gekoppeld is. In dat teamproject brengen studenten de wetenschappelijke theorie 
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direct in praktijk. De module is één coherente onderwijseenheid, waarin te verwerven kennis en 
vaardigheden samenhangend dan wel geïntegreerd worden aangeboden. Module 1 tot en met 8 
vormen de basis, module 9 en 10 de vrije keuzeruime voor verbreding of verdieping (minorenonderwijs) 
en in module 11 en 12 werkt de student aan zijn afstudeerproject. 
Alle bachelorprogramma’s besteden aandacht aan academische reflectie op de relatie tussen 
wetenschap, technologie en maatschappij in Reflection on Science, Technology and Society (RESTS). De 
visie op dit RESTS-onderwijs, gestalte geven aan het HTHT-concept, is generiek: RESTS stimuleert 
studenten de verbinding te leggen tussen wetenschap en technologie (high tech) en samenleving 
(human touch). Van de praktische uitvoering van RESTS wordt binnen ieder bachelorprogramma een 
opleidingsspecifieke vertaling gemaakt. 
Technische bachelorprogramma’s delen een generieke wiskundeleerlijn opdat alle alumni van de 
technische bachelors beschikken over wiskundige basiskennis en -vaardigheden. Bovendien maakt deze 
leerlijn het eenvoudiger voor studenten om over te stappen van het ene technische 
bachelorprogramma naar het andere. 
 
TOM 1.0 (2014) heeft inmiddels plaatsgemaakt voor TOM 2.0. Aan het basisprincipe (het integrale 
concept met de focus op samenwerking binnen grotere onderwijseenheden) is niet getornd. Wel heeft 
praktische finetuning plaatsgevonden. Docenten merken op dat ze meer samenwerken en elkaar vaker 
feedback geven dan in het pre-TOM-tijdperk. 
In het verlengde van het centrale TOM-beleid is ook centraal toetsbeleid geformuleerd. De 
vertegenwoordigers van de faculteiten geven aan goed bekend te zijn met de uitgangspunten ervan. Ze 
noemen het gebruik van rubrics, het inzetten van meerdere assessoren, de presentaties van eindwerken 
ten overstaan van peers, de aandacht voor reflectie naast de aandacht voor onderzoek, het 
beoordelingscarrousel, het inzetten van onderwijskundigen van de afdeling CELT, het opstellen van 
toetsplannen vooraf etc. De link tussen de centrale examencommissie en de examencommissies van de 
opleidingen speelt een belangrijke rol in het delen van deze generieke uitgangspunten. Het centrale 
platform examencommissies speelt een rol in het bewaken van de verbinding tussen centraal beleid en 
decentrale uitvoeringspraktijk. Belanghebbenden benadrukken dat er in plaats van sturing van bovenaf 
vooral bottom-up input vanuit de opleidingen en faculteiten verzameld wordt, om op basis daarvan 
centraal beleid te formuleren. 
 
 
Visie op masteronderwijs: relatie met onderzoek 
 
Het masteronderwijs is gekoppeld aan onderzoeksthema’s, onderzoeksgroepen en aan vragen vanuit 
het werkveld die steeds nadrukkelijker interdisciplinair van aard zijn. De verantwoordelijkheid voor de 
inrichting van de masterprogramma’s ligt in de eerste plaats bij de opleidingsdirecteuren en de aan de 
programma’s verbonden professoren. Het masteronderwijs is kleinschalig, verdiepend, specialistisch én 
multidisciplinair. In bijna alle mastertheses wordt een onderwerp behandeld dat gekoppeld is aan 
langlopend onderzoek voor externe partijen in de industrie, de overheid of de gezondheidszorg. 
Sommige UT-vertegenwoordigers merken op dat het TOM-model ook voorzichtig en “organisch” het 
masteronderwijs ingroeit, omdat veel docenten zowel in bachelor- als in masteropleidingen doceren en 
veel UT-bachelorstudenten doorstromen naar UT-masteropleidingen. 
Het internationaliseringsbeleid sluit aan op het internationaliseringsbeleid bij het bacheloronderwijs; de 
focus verschuift van internationalisering naar inclusiviteit. 
De focus van het toetsbeleid bij het masteronderwijs ligt op formatief toetsen en op de proactieve rol 
die de student zelf inneemt met betrekking tot zijn eigen formatieve toetsing. 
 
 
Draagvlak instellings- en onderwijsvisie 
 
De UT is eind 2018 begonnen met het opstellen van Shaping 2030, waarbij alle gremia (en in totaal 20% 
van alle UT-belanghebbenden) geconsulteerd zijn. Tijdens de gesprekken geven de stakeholders 
unaniem aan dat zij intensief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de instellingsvisie en de 
daaraan gekoppelde onderwijsvisie en dat het draagvlak derhalve breed is. 
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Het ene aspect van TOM blijkt wat breder gedragen te worden dan het andere. Studenten zijn lovend 
over het projectonderwijs, maar blijken niet allemaal bekend met de TOM-gerelateerde invulling van 
het concept student-centred learning; de keuzevrijheid en het gepersonaliseerde leren hebben meer 
betrekking op de drie rollen (onderzoeker, ontwerper en organisator) waarvoor zij kunnen worden 
opgeleid en op de focus binnen het projectonderwijs dan op de content van hun opleiding. Er is 
keuzevrijheid binnen modules, maar niet van modules. Ook de wiskundeleerlijn vinden ze niet altijd 
even goed geïntegreerd in het onderwijs. Voorts lopen de meningen over het RESTS-onderwijs uiteen; 
studenten die meer sociaal georiënteerde opleiding volgen, zijn over het algemeen enthousiaster dan 
de studenten van de technische opleidingen. 
In 2018 is een grootschalige TOM-evaluatie georganiseerd waaraan opleidingsdirecteuren, de 
Universitaire Commissie Onderwijs en de Universiteitsraad hebben deelgenomen. Dit heeft een kritisch 
en openhartig rapport opgeleverd dat geleid heeft tot belangrijke aanpassingen, waaronder de reductie 
van het aantal toetsen en de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden studiepunten van deels 
behaalde modules te behouden. Volgens de stakeholders is het draagvlak voor TOM daarmee 
aanmerkelijk toegenomen. Ook het aan TOM gekoppelde werken in moduleteams wordt inmiddels 
breed gesteund door de docenten.  
 
 
Internationalisering en taalbeleid 
 
Het internationaliseringsbeleid van de UT heeft ertoe geleid dat de populatie internationale studenten 
in 5 jaar tijd met 60% gestegen is (van 749 naar 1253). Het aantal studenten uit Duitsland is hoog, maar 
is de afgelopen 5 jaar nauwelijks gegroeid (van 365 naar 411). Het aantal studenten uit India is 
aanzienlijk gestegen (van 31 naar 137) evenals het aantal studenten uit Bulgarije (van 9 naar 55). Het 
percentage internationale stafleden is eveneens gestegen: van 21 naar 26%. Het huidige 
internationaliseringsbeleid laat een verschuiving zien naar inclusiviteit.  
Het taalbeleid van de UT ligt in het verlengde van het internationaliseringsbeleid: de voertaal is (in 
principe) Engels: 80% van de bacheloropleidingen is Engelstalig en ruim 90% van de masteropleidingen. 
Hiervoor is gekozen vanwege het hoge percentage internationale studenten en ook om (specialistische) 
docenten uit het buitenland aan te kunnen trekken. 
 
 
Ondernemendheid 
 
De UT stimuleert ondernemendheid op meerdere manieren. Allereerst stimuleert de UT een zakelijke 
ondernemersgeest met Incubase, een locatie waar studenten sinds november 2019 hun start-up kunnen 
beginnen. Incubase is een vervolg op Hardstart, een laagdrempelige community die in 2016 door 
studenten is opgezet voor ondernemende studenten die samen willen werken. Daarnaast is er NovelT 
dat ondersteuning biedt bij het starten en versnellen van innovatieve business cases. Verder stimuleert 
de UT studenten om zich in brede zin te ontwikkelen tot ondernemende, proactieve, zelfbewuste, 
creatieve professionals die zich niet gemakkelijk uit het veld laten slaan. 
 
 
HR-beleid: werkdruk en carrièrebeleid onderwijsprestaties 
 
Een taskforce werkdruk heeft onderzocht waar de werkdruk door veroorzaakt wordt en hoe de 
werkdruk beleefd wordt (determinantenonderzoek). Werkklimaat, werkinhoud, loopbaan- en levensfase 
en taakverantwoordelijkheden spelen allemaal een rol in de beleving van werkdruk. De taskforce heeft 
zich succesvol ingespannen om het thema op de bestuurlijke agenda te krijgen; werkdruk is in alle lagen 
van de organisatie een terugkerend agendapunt op overleggen.  
De UT heeft zich in eerste instantie gericht op eenvoudige maatregelen die snel effect sorteren. 
Inmiddels is de verantwoordelijkheid voor het thema werkdruk lager in de organisatie belegd en buigen 
de faculteitsbesturen zich over aanvullende maatregelen voor de langere termijn. 
De UT streeft naar het stimuleren van onderwijscarrières. Bij de werving van nieuwe docenten wordt 
onder andere gelet op onderwijsambitie. De UT probeert daarbij tegelijkertijd een verschuiving in de 
cultuur te bewerkstelligen. Het gevoel van een up-or-out-klimaat moet plaatsmaken voor een 
inclusievere onderwijsgemeenschap waarin docenten die niet binnen 5 jaar hoogleraar worden maar 
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wel inspirerend (TOM-)onderwijs verzorgen, net zo veel aanzien zullen genieten en zich net zo 
gewaardeerd zullen voelen als collega’s die wel hoogleraar zijn geworden. Het is de intentie van de 
Universiteit Twente om 1 of 2 “onderwijshoogleraren” per faculteit te benoemen. Dit zijn didactici, 
hoogleraren die onderzoek op het gebied van onderwijs verricht hebben. De publicatie Improving 
University Reward for Teaching, A Roadmap for Change van Dr. Ruth Graham uit 2019 vormde een 
belangrijke bron bij het ontwikkelen van het onderwijscarrièrebeleid van de UT. 
 
 
 
B. Overwegingen 
 
 
Het panel heeft een goed doordachte instellings- en onderwijsvisie gezien. Alle belanghebbenden zijn 
intensief betrokken bij de totstandkoming daarvan. Het draagvlak is breed. Het panel meent ware TOM-
ambassadeurs gesproken te hebben die de afgelopen jaren veel energie gestoken hebben in het 
raadplegen van hun achterban om deze achterban vervolgens goed te vertegenwoordigen.  
De visie is actueel. De instelling verhoudt zich - door het structureel doorlopen van diverse PDCA-cycli 
op verschillende organisatieniveaus - nadrukkelijk tot veranderingen in de samenleving, veranderingen 
in behoeften van het werkveld en tot de groeiende aantallen internationale studenten. Ook de visie op 
internationalisering met een verschuiving naar inclusiviteit is actueel. En er is een duidelijk taalbeleid: 
Engels prevaleert. Het panel heeft begrip voor deze keuze, maar wil met enige nadruk adviseren om 
meer ruimte voor differentiatie te laten.   
De visie op groei is actueel en breed gedeeld. Betrokkenen geven unaniem aan dat de capaciteitsgrens 
rond de 12.000 studenten ligt en dat deze grens in beeld is. Er zijn ideeën om de groei zo veel mogelijk 
aan banden te leggen. Wel meent het panel dat het groeibeleid nadere explicitering behoeft, ook in 
relatie tot de groeiende aantallen internationale studenten. 
Er is toetsbeleid op centraal niveau dat voldoende ruimte laat voor maatwerk. Het panel constateert 
evenwel dat op programmaniveau de variatie bescheiden is. Het is daarom een goede ontwikkeling dat 
meerdere faculteiten gestart zijn met het formuleren van toetsbeleid op facultair niveau, ook met het 
oog op de aansluiting op het samenhangende onderwijs binnen TOM. 
TOM voorziet in studentgericht onderwijs, al is er wel ruimte om explicieter uit te dragen wat daaronder 
binnen de TOM-context precies verstaan wordt. Studenten waarderen het projectonderwijs, evenals de 
kleinschaligheid van het onderwijs. De drie rollen (ontwerper, onderzoeker, organisator) waarvoor ze 
opgeleid kunnen worden, zijn minder scherp bij hen in beeld. Ook zou de UT nadrukkelijker kunnen 
communiceren dat het vormgeven van de eigen, individuele leerweg (keuzevrijheid) meer betrekking 
heeft op (profilerings)keuzes binnen modules dan op keuzes van modules. 
In het kleinschalige masteronderwijs staat de student ook centraal. De koppeling met vraagstukken uit 
het regionale werkveld is in het masteronderwijs logischerwijs nog wat nadrukkelijker aanwezig dan in 
het bacheloronderwijs, omdat de meeste studenten na een bacheloropleiding eerst nog een 
masteropleiding volgen alvorens ze de arbeidsmarkt betreden. 
De UT profileert zich met NovelT, Incubase en DesignLab, maar óók met het TOM-onderwijs an sich 
onveranderd overtuigend als ondernemende universiteit. 
De visie op talentbeleid wordt door de faculteiten en docenten herkend. Het thema heeft ook landelijk 
veel aandacht. Het panel beveelt aan om ruimte te creëren voor differentiatie per faculteit en om naast 
het belonen van onderwijskundige excellentie ook te overwegen om inspirerend lesgeven te waarderen. 
Daaraan is onder docenten een nadrukkelijke behoefte.  
Het thema werkdruk krijgt voldoende aandacht. De UT heeft zich ingespannen om te achterhalen waar 
werkdruk precies door wordt veroorzaakt en zet zich in voor passende maatregelen.  
 
 
 
C. Oordeel 
 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit Twente voldoet aan standaard 1, Visie en beleid.  
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4.2 Standaard 2: Uitvoering 

Standaard 2: De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende 
beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en 
studenten met een functiebeperking.  
  
Toelichting: De onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete beleidsacties en -processen. De 
instelling kent processen voor ontwerp, erkenning en borging van de kwaliteit van opleidingen in 
overeenstemming met de ESG en toont de werking en toepassing van deze processen aan op basis van 
een track record. Studenten en medewerkers zijn mede-eigenaar van het beleid en dragen vanuit de 
gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. Uit die betrokkenheid blijkt de realisatie van de beoogde 
kwaliteitscultuur van de instelling.  
De uitvoering is in overeenstemming met de visie: personeel, toetsing en voorzieningen bevorderen de 
toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs.  
 
 
 
A. Bevindingen 
 
 
Organisatiestructuur 
 
Binnen de organisatiestructuur van de Universiteit Twente heeft recent een wijziging plaatsgevonden in 
het bestuur van de 5 faculteiten. Elk faculteitsbestuur bestaat nu uit een meerhoofdig bestuur van een 
decaan, een vicedecaan onderzoek, een vicedecaan onderwijs, een directeur bedrijfsvoering en een 
student-assessor. De vicedecaan onderwijs (ook wel portefeuillehouder onderwijs genoemd) 
coördineert al het onderwijsgerelateerde beleid inclusief de implementatie en de monitoring ervan. Hij 
is tevens lid van de Universitaire Onderwijs Commissie (UC-Ow), het adviesorgaan van het CvB. Een 
aparte decaan onderwijsvernieuwing, zoals de UT eerder had, is daardoor overbodig geworden.  
De UT meent dat met deze wijziging het aanjagen van onderwijsvernieuwing beter ingebed is in de 
organisatiestructuur en beter bottom-up gevoed kan worden. Met het lager en breder beleggen van 
verantwoordelijkheden en met de introductie van een student-assessor, beoogt de UT het (gevoel van) 
eigenaarschap aangaande de onderwijskwaliteitszorg te stimuleren bij alle betrokkenen en met name bij 
studenten. Gesprekspartners bevestigen dat de UT hierin geslaagd is. Faculteitsvertegenwoordigers 
merken op dat de faculteit nu beter geïnformeerd is doordat de vicedecaan onderwijs als linking pin 
functioneert tussen het faculteitsbestuur en de UC-Ow. 
Uit het gesprek met het CvB komt naar voren dat de nieuwe organisatiestructuur nog jong is en dat de 
aandacht momenteel uitgaat naar het uitkristalliseren en consolideren van rolduidelijkheid en 
rolvastheid. De uitvoering van de functie van de vicedecaan onderwijs varieert nu volgens het CvB nog 
te veel per faculteit. Ook zal van sommige (bijvoorbeeld HR-gerelateerde) thema’s verder onderzocht 
worden waar deze het best belegd kunnen worden. Voorts kan de UC-Ow volgens het CvB nog verder 
groeien in haar rol. 
De UC-Ow werkt intensief samen met platforms. Een platform is een ambtelijk cluster met specifieke 
kennis dat zich focust op een specifiek thema. In de platforms zijn alle faculteiten en relevante diensten 
vertegenwoordigd. Er zijn gelegenheidsplatforms, maar er zijn ook zes permanente platforms, te weten: 
Onderwijsinnovatie, Onderwijskwaliteitszorg, Internationalisering, Wet- en regelgeving, 
Studentbegeleiding en Onderwijscontactpersonen. Daarnaast is er nog een onafhankelijk platform 
Examencommissies dat zich onder andere heeft ingezet voor een gentlemen’s agreement voor modules 
die in meerdere opleidingen gebruikt worden om ervoor te zorgen dat voor studenten van verschillende 
opleidingen dezelfde regels gelden voor dezelfde modules. De UC-Ow consulteert doorgaans eerst een 
platform alvorens zij een advies voor het CvB opstelt. Soms werken platforms niet alleen met de UC-Ow 
samen, maar ook met elkaar, bijvoorbeeld met betrekking tot thema’s op het gebied van 
internationalisering en studentbegeleiding.  
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High Tech Human Touch 
 
Het concept van High Tech Human Touch (HTHT) bestaat al jaren, maar volgens de UT heeft de laatste 
jaren een verschuiving plaatsgevonden van een gescheiden, duale benadering naar een meer 
geïntegreerde, interdisciplinaire benadering. Zo gaan bij de opleiding Technische Geneeskunde 
technologie en patiëntbelang voortdurend hand in hand, zijn de opleidingen Technische bedrijfskunde 
en Algemene bedrijfskunde in de loop der tijd meer naar elkaar toe gegroeid en is er in de opleiding 
Communicatiewetenschap een duidelijk accent op (big) data gekomen in samenwerking met de faculteit 
EWI.  
Voor Electrotechniek wordt ethiekonderwijs (human touch) aangeboden in de vorm van enkele video’s. 
Voorts moeten studenten in module 1 metingen uitvoeren bij sporters en patiënten. In module 11 
komen gebruikersgemak en maatschappelijke en ethische aspecten van het eindontwerp aan bod. Tot 
slot moet het high tech eindproject altijd binnen een maatschappelijke context plaatsvinden. 
Voor Psychologie heeft de technische oriëntatie (high tech) vooral zijn beslag gevonden in 
onderzoeksmethoden zoals eye tracking en virtual reality-toepassingen (module 7) en in de theorie over 
de interactie tussen emotie en techniek. Module 3 bevat een technisch project: studenten maken een 
herontwerp voor een apparaat (bijvoorbeeld een koffiemachine) om het gebruikersgemak te vergroten. 
In module 5 leert de student technologie in te zetten om patiënten te ondersteunen bij het behalen van 
persoonlijke doelen op het gebied van een gezondere levensstijl. Module 6 bevat een keuzevak 
Engineering Psychology. 
 
 
TOM en toetsing binnen TOM 
 
Ten tijde van de vorige ITK was TOM net geïntroduceerd, inmiddels is TOM geïmplementeerd in alle 
bachelorprogramma’s (behalve in die van ATLAS): alle curricula zijn opgebouwd uit 12 modules van 15 
EC, waarbij de eerste 8 modules de basis vormen, module 9 en 10 de vrije keuzeruimte en module 11 en 
12 de afstudeerfase. TOM 1.0 is inmiddels opgevolgd door TOM 2.0. Het uitgangspunt, samenhangend 
onderwijs in omvangrijke modules, waarbij studenten in iedere module aan een teamproject werken, is 
nog steeds leidend. Dat geldt tevens voor de proactieve rol die van de student verwacht wordt. Ook de 
nadruk op samenwerken, zowel van studenten in projectteams als van docenten in moduleteams én van 
studenten met docenten, is behouden gebleven. Tijdens het locatiebezoek blijkt dat deze basisprincipes 
breed worden gedragen door docenten en studenten. 
De voornaamste wijziging in TOM 2.0 betreft het deels loslaten van de “0-of-15EC-regel”. Bij splitsbare, 
samenhangende onderdelen, kunnen behaalde EC’s nu gehandhaafd blijven. (Bij geïntegreerde 
onderdelen die niet splitsbaar zijn, blijft de oorspronkelijke benadering van kracht.) 
Een andere belangrijke wijziging betreft het terugdringen van het aantal toetsen. Het aanvankelijk nog 
hoge aantal toetsen, dat meer het “denken in kleine, afgebakende vakken” reflecteerde dan het denken 
in grotere, samenhangende modules”, is bij veel opleidingen inmiddels verlaagd. Docenten geven 
daarbij aan dat er bij de introductie van TOM 1.0 nog wat weerstand was. Die leidde in sommige 
gevallen tot een hang naar het handhaven van het klassieke toetssysteem en toetsprogramma. Dat 
werd deels ingegeven door de gedachte dat daarmee de effectiviteit van TOM gemeten kon worden. 
Ook de overtuiging dat competenties afzonderlijk getoetst moeten worden, speelde een rol. En bij 
sommige docenten was er sprake van angst voor het opgeven van de eigen autonomie en de centrale 
positie van (het eigen) vakspecialisme.  
Inmiddels wordt het werken in moduleteams, een kernelement van TOM, juist omarmd; de meeste 
docenten erkennen inmiddels dat bepaalde expertise minder belangrijk is geworden in de hedendaagse 
maatschappij en plaats heeft gemaakt voor behoefte aan andere competenties. En dat heeft een 
tegenbeweging met zich meegebracht: veel opleidingen dringen nu het aantal toetsen terug en 
onderzoeken bovendien de mogelijkheden tot (nog) meer geïntegreerd toetsen om (nog) beter aan te 
sluiten op de principes van het TOM-onderwijs.  
Overigens was ook de studeerbaarheid van de curricula en het daaraan gekoppelde studentenwelzijn 
een belangrijke overweging bij het terugdringen van het aantal toetsen. Om de verbinding tussen (de 
studeerbaarheid van) het onderwijs en de toetsing beter te waarborgen, zijn aan de examencommissies 
studieadviseurs toegevoegd als externe adviseurs. 
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De vertegenwoordigers van de faculteiten geven aan goed bekend te zijn met het centrale toetsbeleid 
en op diverse terreinen te streven naar zo veel mogelijk uniformering. Zo zijn er nu algemene regels 
voor schriftelijke tentamens en is er een format voor het opstellen van het jaarverslag.  
Volgens de faculteitsvertegenwoordigers biedt het centrale toetsbeleid naast de generieke 
uitgangspunten ook voldoende ruimte voor maatwerk per opleiding en per module. Zo gebruiken 
opleidingen eigen templates voor het ontwikkelen van toetsen. Facultair toetsbeleid is momenteel (nog) 
niet wijdverbreid en ook geen vereiste, maar sommige faculteiten werken hier wel aan. De faculteit BMS 
bijvoorbeeld heeft reeds een eigen, facultair template voor toetsing. 
Nieuwe docenten zijn verplicht hun BKO-certificaat te halen en krijgen bij het ontwikkelen van toetsen 
in het begin hulp van ervaren collega’s. Bij sommige faculteiten heeft een BKO-inhaalslag 
plaatsgevonden, waarbij docenten die aanvankelijk vrijstelling hadden, alsnog een intensief, verkort 
BKO-traject hebben doorlopen. 
 
 
Internationalisering en inclusiviteit 
 
De evaluatie die de Student Union in 2018 hield, maakte inzichtelijk dat er meer aandacht nodig is voor 
het welzijn van buitenlandse studenten. Het internationaliseringsbeleid verschuift mede daarom in 
toenemende mate naar beleid voor een inclusievere studentengemeenschap. Dit zal de komende jaren 
een speerpunt zijn, maar concrete beleidsmaatregelen om het welzijn van internationale studenten te 
verbeteren, zijn ook nu al genomen. Zo is er een buddysysteem ingevoerd: internationale studenten 
worden gekoppeld aan Nederlandse studenten die hen met raad en daad terzijde staan. Voorts voeren 
studieadviseurs skype-gesprekken met buitenlandse studenten voordat ze naar Nederland komen en 
soms worden buitenlandse studenten zelfs opgehaald op Schiphol. Verder is er een talencentrum 
(onderdeel van CES) dat cursussen Engels en Nederlands verzorgt, zowel voor buitenlandse als voor 
Nederlandse studenten. Ook is de administratie van de toelatingsprocedure voor buitenlandse 
studenten vereenvoudigd, waardoor ze niet 6 weken maar nog slechts 2 tot 3 weken in afwachting zijn 
van uitsluitsel over hun toelatingsverzoek. 
 
 
HR-beleid: werkdruk en carrièrebeleid onderwijsprestaties 
 
Na de inspanningen van de taskforce werkdruk zijn de afgelopen jaren verscheidene maatregelen 
genomen om de werkdruk bij docenten te verlichten, met als primair doel dat de docent zich meer kan 
richten op inhoudelijk leiderschap. Zo wordt er geëxperimenteerd met digitaal toetsen, er wordt met 
self-assessments voor studenten gewerkt, het aantal toetsen wordt zo veel mogelijk beperkt, bij 
meerdere modules wordt gewerkt met microlectures en er worden student-assistenten (learning 
assistants) ingezet.  
Ook met betrekking tot de onderwijsondersteunende staf zijn aanpassingen gerealiseerd. Er is meer 
ondersteuning vanuit het secretariaat en er heeft “ontschotting” plaatsgevonden bij de diensten. 
Medewerkers zijn daarmee flexibeler inzetbaar, waardoor sneller anticiperen op facultaire 
capaciteitsproblemen mogelijk is. Voorts is het wervingsbeleid voor medewerkers van de diensten 
aangepast, omdat met de verbreding van hun takenpakket een hoger functioneringsniveau vereist is. 
Voorts worden studenten nadrukkelijker gewezen op de rol van de studieadviseur.  
Docenten lichten toe hoe talentbeleid vorm krijgt op facultair niveau. Meerdere faculteiten hebben 
extra geïnvesteerd in professionalisering van docenten met het aanbieden van scholingstrajecten 
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) en met de Leergang 
Onderwijskundig Leiderschap (LOL). Verder wordt er jaarlijks een docent-van-het-jaar-prijs uitgereikt 
aan de beste docent.  
Bij de werving van nieuwe universitaire docenten wordt nadrukkelijk gelet op onderwijsambities: in de 
selectiecommissie zit daarom altijd iemand met een focus op onderwijs en soms maakt het geven van 
een proefcollege deel uit van de procedure. De faculteit BMS heeft een loopbaancommissie en heeft 
kort geleden iemand voorgedragen voor een promotietraject met accent op onderwijs. Het 
daadwerkelijk benoemen van een hoogleraar op basis van onderwijsprestaties, heeft nog niet 
plaatsgevonden. Het CvB geeft aan enige voorzichtigheid te betrachten, omdat de eerste benoemingen 
toonaangevend zullen zijn en dus van invloed op de verdere koers. 
Governance 
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UT-vertegenwoordigers geven aan dat de belangrijkste opbrengst van de aangepaste governance 
structuur is dat faculteiten meer in the lead zijn en het bottom-up proces daarmee gestimuleerd wordt. 
Dat beeld wordt breed gedeeld.  
Daarnaast komt uit de gesprekken naar voren dat de rol van de UC-Ow nog aandacht behoeft. De 
website vermeldt dat de UC-Ow “vooral een adviserend orgaan is, maar op tactisch/operationeel terrein 
ook een besluitvormend gremium voor een efficiënte en moderne organisatie van het onderwijs is”. 
Niet alle gesprekspartners onderschrijven het besluitvormende karakter. 
 
 
Voorzieningen 
 
De UT is de grootste campusuniversiteit van Nederland; staf- en studentenwoningen, sport- en 
cultuurvoorzieningen, faculteitsgebouwen en winkels liggen bij elkaar op één terrein. Voorzieningen zijn 
hoofdzakelijk gericht op een goede ondersteuning van het TOM-onderwijs en de campus biedt volgens 
de belanghebbenden een goede basis voor de learning community, passend bij TOM.  
De UT beschikt over technologisch, moderne onderwijsfaciliteiten, laboratoria en projectruimtes die 
kleinschalig en interactief onderwijs mogelijk maken. Ook beschikt de UT over digitale faciliteiten. Deze 
zullen de komende jaren uitgebreid worden. 
 
 
Studeren met functiebeperking 
 
De UT heeft beleid op het gebied van studeren met een functiebeperking. Dat beleid voorziet in 
begeleiding bij een zintuigelijke handicap, een chronische ziekte, medische en psychische klachten, 
autisme, dyslexie etc. Studenten met een functiebeperking kunnen aangepaste voorzieningen 
aanvragen en kunnen begeleiding krijgen bij het aanvragen. De coördinator diversiteit is het eerste 
aanspreekpunt voor instromende studenten met een functiebeperking. Ook kunnen studenten met een 
functiebeperking terecht bij studieadviseurs. De studieadviseur biedt onder andere ondersteuning bij 
het indienen van verzoeken bij de examencommissie.  
 
 
 
B. Overwegingen 
 
 
Het panel heeft een diepgewortelde kwaliteitscultuur waargenomen. De visie van de instelling en de 
daaraan gekoppelde visie op onderwijs is nadrukkelijk bottom-up tot stand gekomen. De beleidsacties 
passen bij deze visie, oftewel de visie is herkenbaar in het beleid. De medewerkers, studenten en 
docenten voelen zich eigenaar van de visie en het daaraan gekoppelde beleid, voelen zich 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen onderwijs en handelen daar aantoonbaar naar. Ten 
tijde van de vorige ITK was TOM net als nieuw onderwijsconcept gelanceerd en bevond de organisatie 
zich nog in een transitiefase, tijdens deze ITK heeft het panel kunnen vaststellen dat TOM in de 
haarvaten van de gehele onderwijsorganisatie en -gemeenschap zit. 
Het panel was in dat kader met name onder de indruk van de Student Union. Van de bestuurlijke rol die 
de SU toebedeeld heeft gekregen, van de invulling die studenten daaraan geven en van het effect op de 
studentengemeenschap en het studentgerichte onderwijs. De nieuwe governance zal daar zeker nog 
meer aan bijdragen, maar voor het panel staat vast dat de student ook vóór de invoering van de nieuwe 
governance al een unieke, invloedrijke positie had binnen de UT. 
Het panel heeft meerdere voorbeelden van praktijksuccessen gezien, waarvan de belangrijkste 
betrekking hadden op het TOM-onderwijs. Het projectonderwijs is goed in de organisatie ingedaald en 
wordt zowel door studenten als door docenten geprezen. Ook het werken in moduleteams wordt 
inmiddels volledig omarmd en draagt bij aan het versterken van de learning community. 
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Het panel heeft vastgesteld dat er inspanningen geleverd zijn en worden om de toetsing meer in lijn te 
brengen met de TOM-principes: het aantal toetsen is bij meerdere opleidingen teruggedrongen en er 
worden manieren gezocht om samenhangend onderwijs samenhangend(er) te toetsen.  
Het panel heeft waardering voor de manier waarop de UT de problematiek rond werkdruk, een actueel 
thema op nagenoeg alle universiteiten, aanpakt. De UT wijkt niet te gemakkelijk uit naar de oplossing 
van het uitbreiden van het aantal FTE’s, maar heeft eerst een taskforce ingesteld om de determinanten 
van de werkdruk te laten onderzoeken. De taskforce is er vervolgens goed in geslaagd het thema 
definitief “op de kaart te zetten”; werkdruk keert regelmatig terug op de overlegagenda op 
verschillende niveaus in de organisatie. De “quick wins” zijn inmiddels gerealiseerd en de komende jaren 
volgen aanvullende maatregelen. Door de veelheid aan determinanten is ook het aantal maatregelen 
aanzienlijk. Het panel adviseert het effect daarvan de komende jaren goed te monitoren. 
Faculteiten en docenten herkennen de beleidsacties op het gebied van talentbeleid. Het thema heeft in 
toenemende mate landelijke aandacht en het panel acht de tijd er, mede daarom, rijp voor om 
hoogleraren met een focus op onderwijs te benoemen. Het panel adviseert om naast onderwijskundige 
excellentie ook inspirerend lesgeven te waarderen met benoemingen tot hoogleraar. Het panel 
signaleerde onder docenten een duidelijke behoefte daaraan. 
Op het gebied van docentprofessionalisering heeft de UT zich onder andere in gespannen om het BKO-
percentage te verhogen. Beleidsacties waaronder het verkorte BKO-traject, zijn passend, maar het panel 
vindt het BKO-percentage in sommige faculteiten op dit moment nog aan de lage kant. 
Het high tech aspect van HTHT vindt het panel goed vertegenwoordigd in de sociale opleidingen. Het 
human touch aspect van HTHT zou nog aan herkenbaarheid kunnen winnen. Momenteel wordt dit 
aspect in sommige opleidingen nog wat gefragmenteerd behandeld. 
Het panel sluit zich aan bij de mening van het CvB dat de UC-Ow nog verder kan groeien in haar rol. 
Daartoe zal eerst de rol van de UC-Ow eenduidig geformuleerd moet worden, opdat voor de UC-Ow en 
voor de andere gremia helder is wat men van elkaar kan verwachten. 
Het internationaliseringsbeleid is herkenbaar binnen de UT en formeel is er ruimte voor differentiatie; 
de opleidingscommissies van de UT hebben instemmingsrecht op de gekozen voertaal binnen een 
programma. Hier zou in de praktijk nadrukkelijker invulling aan gegeven kunnen worden, temeer daar 
niet voor alle opleidingen Engels de meest voor de hand liggende voertaal is. In het verlengde hiervan 
zou er ook meer ruimte mogen zijn voor differentiatie in ambities. Niet alle ambities op het gebied van 
internationalisering (waaronder het streven een bepaald percentage studenten een buitenlandervaring 
te laten opdoen) zijn voor alle opleidingen even relevant of haalbaar. Tot slot vraagt het panel 
nadrukkelijk aandacht voor Nederlands als taal voor (wetenschappelijke) communicatie. 
 
 
 
C. Oordeel 
 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit Twente voldoet aan standaard 2, Uitvoering. 
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4.3 Standaard 3: Evaluatie en monitoring 

Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking 
tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.   
  
Toelichting: De instelling organiseert effectieve feedback die de realisatie van het beleid ondersteunt. 
Hierbij zet zij passende evaluatie- en meetactiviteiten in, die bestendig verankerd zijn in de instelling. 
Die instrumenten leveren inzichtelijke informatie die bruikbaar is bij het formuleren van gewenste 
kwaliteitsontwikkeling. Onderdeel is een transparante werkwijze om risico’s te signaleren, te 
rapporteren en waar nodig te handelen, gericht op verbeteren. De reflectie op de uitkomsten is 
onderdeel van het organisatiemodel en geeft in alle lagen van de organisatie en de medezeggenschap 
voldoende inzicht in de effectiviteit van de beleidsuitvoering.   
Het is niet noodzakelijk dat de meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed uniform zijn. Het gaat 
immers om de effectiviteit. Studenten, medewerkers, alumni en deskundigen uit het maatschappelijke 
veld spelen een actieve rol bij de evaluaties. De instelling publiceert accurate, actuele en toegankelijke 
informatie over de evaluatieresultaten.   
 
 
 
A. Bevindingen 
 
 
PDCA 
 
De UT hanteert ten behoeve van de monitoring van de kwaliteitszorg PDCA-cycli op alle niveaus in de 
organisatie, te weten op moduleniveau, opleidingsniveau, faculteitsniveau, het niveau van de 
ondersteunende diensten en op universiteitsniveau. Per cyclus is beschreven welke output in de vorm 
van plannen opgeleverd wordt (Plan), welke werkzaamheden daaruit voortvloeien (Do), op welke wijze 
het effect daarvan gecontroleerd wordt (Check) en op welke manier daar vervolgens opvolging aan 
gegeven wordt (Act). 
De UT-vertegenwoordigers geven allemaal aan dat alle PDCA-cycli van belang zijn, maar dat gezien de 
decentrale(re) aansturing, de nadruk ligt op de PDCA-cycli binnen opleidingen en faculteiten. De 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg is daarmee zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Via 
een overlegstructuur van dwarsverbanden wordt de samenhang tussen de verschillende 
organisatieniveaus en de daarbij behorende PDCA-cycli bewaakt. De belangrijkste spil daarin is het 
meerhoofdig faculteitsbestuur met sinds kort een vicedecaan onderwijs.  
 
 
Monitoringsinstrumenten 
 
Op instellingsniveau maakt de UT gebruik van het managementinformatiesysteem MISUT. Tijdens het 
locatiebezoek heeft het panel een demonstratie en een toelichting hierop gekregen. In MISUT worden 
kwantitatieve gegevens verzameld met betrekking tot instroom, doorstroom, uitval, omvang 
studentenpopulatie, studiesucces, rendement, diploma’s, omvang staf etc. In overleg met de faculteiten 
is een dashboard ontwikkeld voor een overzicht van de belangrijkste cijfermatige informatie.  
De UT maakt gebruik van een groot aantal monitoringsinstrumenten voor het verzamelen van gegevens 
over tevredenheid van stakeholders: de Nationale Alumni Enquête wordt ingezet om de aansluiting van 
de masterprogramma’s op de arbeidsmarkt te monitoren, de Nationale Studenten Enquête om de 
studenttevredenheid te monitoren, de International Students Barometer is de “NSE voor buitenlandse 
studenten”, de Module-12-enquête voor bachelors meet de tevredenheid van studenten over het 
afstuderen binnen bachelorprogramma’s, de Master Exit Survey meet de studenttevredenheid over de 
afstudeerfase in de masterprogramma’s, de minorenevaluatie wordt gebruikt om de tevredenheid van 
studenten over het minorenonderwijs te monitoren, de Student Experience Questionnaire is de 
evaluatie die na iedere module van een bacheloropleiding gehouden wordt, de equivalent daarvan in 
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het masteronderwijs is de Master Questionnaire, de Panel meetings met studenten van bachelor- en 
masteropleidingen worden georganiseerd om informatie te verzamelen naast de schriftelijke enquêtes 
en medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden ingezet om de tevredenheid onder het personeel 
te monitoren.  
Voor het interpreteren van en opvolging geven aan deze uitkomsten (de A uit de PDCA-cyclus) zijn 
actiehouders aangewezen. In bijna alle gevallen zijn dat de leden van de opleidingscommissies, de 
opleidingsdirecteuren en de leden van het faculteitsbestuur.  
Samenvattend wordt op instellingsniveau hoofdzakelijk kwantitatieve informatie verzameld en op het 
niveau van de faculteiten en de opleidingen voornamelijk kwalitatieve informatie. De UT geeft aan 
hiermee invulling te geven aan het decentrale beleid. Ook wordt er zo een veilig werkklimaat 
gestimuleerd waarin faculteiten zo veel mogelijk autonoom kunnen opereren en alleen zaken escaleren 
waarbij een aanpak op instellingsniveau wenselijk is. Het CvB meent evenwel goed zicht te hebben op 
de ontwikkelingen binnen faculteiten en opleidingen via facultaire evaluaties, managementrapportages, 
visitatierapporten van opleidingsvisitaties, verslagen van panelgesprekken, rapportages van 
examencommissies en programme development plans. 
Om de verschillende PDCA-cycli aan elkaar te verbinden, zijn dwarsverbanden aangebracht in de 
overlegstructuur. De vicedecaan onderwijs overlegt met de opleidingsdirecteuren over alle 
opleidingsgerelateerde zaken. Medezeggenschap op dit niveau is belegd bij opleidingscommissies. Het 
CvB vergadert met de faculteitsbesturen in de voorjaars- en najaarsoverleggen. Medezeggenschap op 
dit niveau is belegd bij de faculteitsraden. De RvT voert overleg met het CvB. Medezeggenschap op dit 
niveau is belegd bij de Universiteitsraad. Gesprekken tussen het CvB en de RvT gaan niet alleen over de 
informatie uit het MISUT-dashboard, maar ook over zaken als TOM, Shaping 2030, de wiskundeleerlijn 
programmabrede evaluaties en andere zaken op het gebied van onderwijskwaliteit. 
 
 
Medezeggenschap van studenten en andere belanghebbenden 
 
De laatste jaren is er landelijk meer aandacht gekomen voor medezeggenschap en in het bijzonder voor 
inspraak van studenten. Zo is in 2016 het “studentenhoofdstuk” bij opleidingsvisitaties ingevoerd en is 
in 2017 de Wet versterking bestuurskracht ingegaan, waarmee de rol van de opleidingscommissies 
verzwaard is. De UT maakt in de documentatie en tijdens het locatiebezoek inzichtelijk dat zij haar tijd 
op dit punt vooruit was. Studentbetrokkenheid heeft bij de UT altijd hoog in het vaandel gestaan, 
hetgeen al in 1999 geformaliseerd is met de oprichting van de Student Union. 

De Student Union (SU) bevordert de academische vorming en het welzijn van studenten aan de UT. Er 
zijn ongeveer 130 verenigingen, waaronder studie-, cultuur-, business-, wereld-, gezelligheids- en 
sportverenigingen. De SU behartigt de belangen van studenten én alle verenigingen en doet dat vanuit 
een volwaardige bestuursrol; de SU is gemandateerd door het CvB, heeft een eigen Raad van Advies en 
legt verantwoording af aan een eigen Raad van Toezicht.  
De Universiteitsraad (U-raad) is de centrale medezeggenschapscommissie van de universiteit en telt 18 
leden. Daarvan zijn er 9 studerend aan de UT (en gekozen door studenten) en 9 werkend voor de UT (en 
gekozen door medewerkers). De U-raad heeft recht op overleg, recht op informatie, initiatiefrecht en 
instemmings- en adviesbevoegdheden. De U-raad heeft regelmatig overleg met het CvB en met de RvT. 
Iedere faculteit beschikt over een faculteitsraad (FR) die de medezeggenschapscommissie op 
faculteitsniveau vormt. Ook in de FR zijn zowel studenten als UT-medewerkers vertegenwoordigd. 
Studentkandidaten worden door de studieverenigingen voorgedragen. Op opleidingsniveau is de 
medezeggenschap belegd bij de opleidingscommissie (OLC). De OLC is een belangrijke gespekspartner 
van de opleidingsdirecteur. In de OC zijn studenten en docenten vertegenwoordigd. Tot slot worden 
studenten sinds kort ook vertegenwoordigd via student-assessoren; de student-assessor maakt deel uit 
van het faculteitsbestuur.  
Studenten leveren via de monitoringsinstrumenten veel input. Ze worden op meerdere manieren op de 
hoogte gebracht van de maatregelen die voortvloeien uit hun feedback: via nieuwsbrieven, via 
rapportages in Canvas (de digitale leeromgeving van de UT) en via mondelinge terugkoppeling naar 
aanleiding van de ingevulde Student Experience Questionnaires. Ook loopt er, specifiek met het oog op 
terugkoppeling aan studenten en met het oog op continuïteit,  momenteel bij de faculteit EWI een pilot 
project met een vast studentenpanel.  
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Pilots 
 
De UT werkt regelmatig met pilots die geëvalueerd worden alvorens nieuw beleid breed wordt 
geïmplementeerd. Er loopt momenteel onder andere een pilot voor digitaal toetsen. Sommige docenten 
zijn enthousiast omdat het de oplossing is voor het probleem van onleesbare handschriften (en 
daarmee een flinke tijdsbesparing oplevert), anderen zijn terughoudender in verband met de software 
die momenteel nog niet alle problemen kan overbruggen. 
In het voorjaar van 2019 is er bij de faculteit BMS een pilot met ‘IMPACT!’ georganiseerd. Dit is een 
digitale tool waarmee studenten direct na afloop van een college anoniem feedback kunnen geven.  
Bij de faculteit EWI loopt momenteel een pilot met een studentenpanel dat een vaste en diverse 
samenstelling heeft. De panelleden worden doorlopend bevraagd en krijgen doorlopend informatie over 
doorgevoerde aanpassingen naar aanleiding van hun opmerkingen. Doel van de pilot is studenten meer 
zicht te geven op de manier waarop hun adviezen opvolging krijgen. 
De UT is een van de vier universiteiten die deelneemt aan de landelijke pilot Ombudsfunctionaris voor 
een veilig werk- en leerklimaat. Deze pilot loopt van juli 2019 tot december 2020. 
 
 
 
B. Overwegingen 
 
 
De UT heeft op alle organisatieniveaus een herkenbare, gesloten PDCA-cyclus voor het monitoren van 
de kwaliteit van het onderwijs(beleid). Op alle niveaus is medezeggenschap formeel belegd. Tussen deze 
monitoringsniveaus zijn dwarsverbanden gelegd via verschillende formele en informele overleggen. De 
lijnen zijn kort binnen de instelling. Alle UT-belanghebbenden hebben een rol in een of meerdere 
evaluatieprocessen. Taken en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd om 
gevoel van eigenaarschap binnen de faculteiten te bevorderen. De UT is daar goed in geslaagd. 
Binnen de PDCA-cycli zet de UT op alle niveaus verschillende soorten monitoringsinstrumenten in, 
waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden verzameld. Er is een uitgebreide overleg- 
en rapportagestructuur waarin de uitkomsten van de evaluaties die de instrumenten opleveren, 
besproken worden. De verschillende centrale platforms spelen een belangrijke adviserende rol. De 
informele cultuur en de korte lijnen zijn een kracht van de UT. Wel meent het panel dat de 
verslagleggingsstructuur aan helderheid kan winnen. Ook zou het panel zich voor kunnen stellen dat in 
het kader van efficiëntie de hoeveelheid platforms heroverwogen wordt. 
Het managementinformatiesysteem MISUT geeft vooral inzicht in kwantitatieve gegevens (KPI’s). Het 
verzamelen van kwalitatieve gegevens vindt plaats op facultair niveau en binnen de opleidingen. Dat 
past bij het decentrale beleid van de UT en doet recht aan het stimuleren van een veilig werk- en 
leerklimaat. Toch meent het panel dat het integreren van kwalitatieve gegevens binnen MISUT een 
verrijking zou zijn, bijvoorbeeld bij het duiden van de kwantitatieve gegevens. 
De UT werkt regelmatig met pilots die geëvalueerd worden alvorens nieuw beleid breed wordt 
geïmplementeerd. De PDCA-cycli garanderen aantoonbaar een continu proces van verbetering. Het 
panel heeft daar veel goede voorbeelden van gezien, onder andere met betrekking tot het TOM-
onderwijs, het beheersbaar maken van de werkdruk en de begeleiding van internationale studenten. 
Het panel concludeert dat de UT over een transparant en effectief monitoringssysteem beschikt, dat 
goed ingebed is in de organisatie en dat de medezeggenschap voldoende inzicht en middelen verschaft 
om invloed te kunnen uitoefenen. 
 
 
 
C. Oordeel 
 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit Twente voldoet aan standaard 3, Evaluatie en monitoring.  
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4.4 Standaard 4: Ontwikkeling 

Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar 
onderwijs.  
  
Toelichting: Op grond van feedback en reflectie op de resultaten zijn doelgerichte maatregelen 
genomen om het beleid of de uitvoering te versterken, te verbeteren of bij te stellen. Het opvolgen van 
verbetermaatregelen is verankerd in de organisatiestructuur. Het ontwikkelbeleid van de instelling 
stimuleert alle betrokkenen om bij te dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Interne en externe 
stakeholders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen die in gang worden gezet op grond van de 
evaluatieresultaten. De instelling verbetert zich doorlopend en sluit aan op de (veranderende) 
omstandigheden en verwachtingen van studenten en werkgevers.   
 
 
 
A. Bevindingen 
 
 
Shaping 2030 
 
Eind 2018 is de UT begonnen met het opstellen van de nieuwe visie, Shaping 2030. Daarbij is 20% van 
het totale aantal belanghebbenden binnen de UT direct betrokken geweest. Alle gremia waren daarbij 
vertegenwoordigd. Tijdens de gesprekken geven de interne belanghebbenden unaniem aan dat zij vroeg 
genoeg in het proces betrokken zijn om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren. 
 
Shaping 2030, is vastgesteld op 18 december 2019. De drie pijlers van deze nieuwe visie zijn: 
 
• Shaping Society (fair, sustainable and digital)  
• Shaping connections (outside in and inside out)  
• Shaping individuals (ownership and talent) 
 
Voor de UT was de voornaamste reden voor het opstellen van een nieuwe instellingsvisie het breed 
gedragen gevoel dat de universiteit een belangrijkere rol voor de maatschappij moet gaan vervullen. 
Andere wensen liggen grotendeels in het verlengde daarvan en zijn voorts gebaseerd op voortschrijdend 
inzicht dat volgde uit de realisatie van voogaande instellingsplannen. Hieronder volgen enkele thema’s 
uit Shaping 2030 die tijdens het locatiebezoek onderwerp van gesprek zijn geweest.  
 
Netwerkuniversiteit 
De UT ambieert zich de komende jaren te ontwikkelen tot een netwerkuniversiteit (buiten de campus), 
Onder andere om de groeiende studentenaantallen op te vangen zal de focus op partnerships 
toenemen. Een van de initiatieven in dat kader is de samenwerking met de Vrije Universiteit van 
Amsterdam (VU); sinds september 2019 biedt de UT samen met de VU een bacheloropleiding 
werktuigbouwkunde aan. Ook streeft de UT naar intensivering en beter benutten van de contacten die 
er met en binnen het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) zijn. 
 
Focus op de regio en ketenonderwijs (mbo-hbo-wo) 
De UT ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de regio een rol te spelen in de 
scholing van 33.000 burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder andere door meer aandacht te 
besteden aan ketenonderwijs (mbo-hbo-wo). De UT zal zich toeleggen op het intensiveren van de 
samenwerking met Hogeschool Saxion, ROC Twente en Duitse partners in de Euregio. 
 
Challenge-based onderwijs 
De komende jaren werkt de UT aan de vertaalslag naar challenge-based onderwijs. De UT-
vertegenwoordigers geven aan dat er sprake is geweest van een ontwikkeling van student-driven naar 
project-driven onderwijs, die zich nu verder doorzet naar challenge-driven onderwijs. In 2023 is idealiter 
minimaal 30% van het onderwijs gebaseerd op complexe, authentieke uitdagingen. 
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Van internationalisering naar inclusiviteit 
De UT hecht veel waarde aan het realiseren van de volgende stap in het internationaliseringsbeleid: de 
diverse studenten- en docentenpopulatie zal zich steeds meer ontwikkelen richting een inclusieve 
community waarin iedereen zich veilig voelt. Dit betekent concreet dat elke student en elke docent 
gestimuleerd wordt in het ontwikkelen van zijn eigen, individuele talenten en ook op basis daarvan 
gewaardeerd zal worden. Zo komt er onder andere een UT-inclusiviteitsprogramma met aandacht voor 
interculturele competenties om de integratie van internationale docenten en studenten te stimuleren. 
Bij sommige opleidingen is praktisch invulling geven aan de international classroom een grotere opgave 
dan bij andere; bij opleidingen met een relatief hoge instroom vanuit Duitsland (zoals Psychologie), 
wordt het een flinke uitdaging om Engels als voertaal tijdens en buiten college “af te dwingen”. 
Talentbeleid voor universitaire docenten, en met name het waarderen van onderwijsprestaties, maakt 
ook deel uit van het inclusiviteitsbeleid. Het gevoel van “up-or-out” moet plaatsmaken voor een klimaat 
waarin inspirerende docenten die niet binnen 5 jaar hoogleraar worden, net zo veel aanzien genieten en 
zich net zo gewaardeerd zullen voelen als collega’s die wel hoogleraar zijn geworden. Ook dient bij 
bevordering tot hoogleraar een hoge kwaliteit van onderwijs in dezelfde mate gewaardeerd te 
worden als excelleren in onderzoek. 
 
Digitale transformatie en leven lang leren 
Voor de UT wordt het steeds belangrijker om bij te dragen aan en te profiteren van de digitale 
samenleving. De maatschappij en ook universiteiten moeten zichzelf opnieuw uitvinden in dit tijdperk 
van de digitale revolutie. De UT richt zich daarbij op het realiseren van digitale innovaties, passend bij de 
samenleving (HTHT). Ook zal de UT zelf profiteren van de digitalisering, bijvoorbeeld met betrekking tot 
nieuwe biotechnologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. En eveneens als het gaat om het 
faciliteren van onderwijs ten behoeve van een leven lang leren. Om het onderwijs zo veel mogelijk 
plaats- en tijdonafhankelijk te maken, passend bij uiteenlopende individuele behoeften van studenten, 
zoekt de UT aansluiting bij EdTech bedrijven voor de ontwikkeling van digitaal afstandsonderwijs. 
Er is de afgelopen jaren op de route naar de digitale transformatie al veel gerealiseerd met LISA (Library, 
ICT Services and Archive), IMPACT! (tool om colleges te evalueren), gedigitaliseerde practica bij 
Biomedical Engineering, microlectures voor statistiekonderwijs, digitale toetsing bij wiskunde en met de 
inzet van learning analytics. De komende jaren zal de UT veel tijd en energie steken in nieuwe 
initiatieven en verdere inspanningen op het gebied van de digitale transformatie. 
 
Alumninetwerk en werkveldpartners 
De UT beoogt alumni duurzamer aan zich te binden en hen deel te laten uitmaken van de learning 
community. Alumni kunnen vanuit hun werkomgeving nieuwe uitdagingen naar de universiteit brengen 
en jonge alumni op weg helpen bij hun toetreding tot de arbeidsmarkt. Alumni vormen daarmee een 
belangrijke linking pin tussen de universiteit en het werkveld. De UT streeft ernaar de komende jaren 
meer gebruik te maken van de mogelijkheden die dit biedt. Daartoe zal onder andere een online 
platform voor alumni opgezet worden.  
Behalve alumni en interne stakeholders, zal de UT ook externe stakeholders blijven betrekken bij 
verbeterprocessen in het onderwijs. Het werkveld levert net als alumni input over hedendaagse 
uitdagingen die vervolgens hun beslag vinden in de opleidingen. 
 
Ambitieniveau 
Mede gelet op studentenwelzijn en op de werkdruk bij docenten, rijst tijdens de gesprekken over de 
toekomst en Shaping 2030 de vraag of de UT de lat niet te hoog legt. De UT-vertegenwoordigers 
benadrukken dat er grotendeels sprake is van een doorontwikkeling, een vervolg op de reeds ingeslagen 
weg. Onderwerpen als TOM, internationalisering en een leven lang leren hebben al jaren de aandacht. 
Voorts merken ze op dat niet alles uit de strategische agenda op korte termijn gerealiseerd hoeft te 
worden. De digitale transformatie, de ontwikkeling van een campusuniversiteit naar een 
netwerkuniversiteit en de rol die de UT wil gaan spelen in het opleiden van 33.000 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, zijn ambities waarvan de realisatie veel tijd vergt. Tot slot geven ze aan dat 
sommige ambities dermate veel energie geven, zoals de samenwerking met Hogeschool Saxion en ROC 
Twente, dat deze het werk eerder verlichten dan verzwaren. 
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TOM 
 
Verdere verbetering van het TOM-onderwijs zal de komende jaren een speerpunt blijven. Enerzijds op 
basis van de hierboven beschreven nieuwe instellingsvisie, anderzijds op basis van de evaluaties van 
TOM 2.0. De nieuwe uitdagingen voor het onderwijs (TOM 3.0) zien de belanghebbenden allereerst in 
het bewaken van het kleinschalig onderwijs. De UT is de laatste jaren snel gegroeid (in 5 jaar tijd van 
bijna 10.000 naar ruim 11.000 studenten) en zal zich daarom de komende jaren richten op het 
ontwikkelen van meer online onderwijs (waaronder microlectures). Ook wordt ingezet op extra tools 
voor docenten om de werkdruk te verlagen en op nog meer learning assistants voor het geven van 
onderwijs. Voor deze learning assistants zullen er scholingsprogramma’s komen. Voorts zal de UT (nog) 
meer aandacht gaan besteden aan matchingsactiviteiten om de instroom te beperken en tegelijkertijd 
de meest getalenteerde studenten aan te trekken. 
Docenten geven aan dat het RESTS-onderwijs destijds bij TOM 1.0 laat geïmplementeerd is. De 
integratie van RESTS is daardoor niet optimaal, zo geven docenten en studenten aan. Binnen TOM 2.0 is 
dat nog niet naar tevredenheid opgelost. De komende tijd zal er, onder andere in overleg met 
moduleteams, aandacht uitgaan naar een betere integratie van het RESTS-onderwijs. Hetzelfde geldt 
voor de wiskundeleerlijn. Ook deze zal de komende jaren beter geïntegreerd worden in de curricula. 
Een ander speerpunt is het creëren van flexibiliteit; de praktijk van het systeem van blokken van 15 EC 
wordt soms als wat rigide ervaren. De ontwikkeling van (meer) plaats-, tijd- en docentonafhankelijk 
(digitaal) onderwijs zal een belangrijke rol gaan spelen in het creëren van meer flexibiliteit. 
Tevens zal gepersonaliseerd leren binnen de context van TOM duidelijker gepositioneerd worden. Om 
studenten beter te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling in de rol van onderzoeker, ontwerper of 
organisator, is meer focus nodig op dit deel van het TOM-concept, te beginnen met meer aandacht voor 
het identificeren van individuele sterke en zwakke punten van studenten. 
In lijn met samenhangend dan wel geïntegreerd onderwijs, onderzoekt de UT momenteel de 
mogelijkheden voor samenhangend dan wel geïntegreerd toetsen. Ook wordt onderzocht waar meer 
uniformering mogelijk en wenselijk is. Er is onder andere behoefte aan generiek beleid voor de cum 
laude regeling. Het platform examencommissies verzamelt daartoe momenteel casuïstiek binnen en 
buiten de UT om het onderwerp in 2020 op de agenda te kunnen zetten. 
Uitdagingen op het gebied van internationalisering nemen toe; de studentenpopulatie wordt immers 
steeds internationaler. De vooropleiding (en in meer algemene zin de cultuur) van buitenlandse 
studenten blijkt niet altijd een passende basis te zijn voor het snel ontwikkelen van de proactieve 
houding die TOM-onderwijs vereist. Docenten zullen er in de nabije toekomst meer op getraind worden 
hier didactisch adequaat op te reageren.  
Ook zoekt de UT naar oplossingen om het studenten makkelijker te maken om naar het buitenland te 
gaan. De huidige vaste semesterstructuur van de UT is niet gemakkelijk verenigbaar met andere 
semesterstructuren, waardoor in de praktijk momenteel alleen onderwijs aan een Finse universiteit 
goed in te passen is. 
Voorts zal de UT het thema internationalisering breder gaan benaderen. Internationalisering zal in 
toenemende mate betrekking hebben op andersoortige verschillen dan verschillen tussen taal en land 
van herkomst. Studenten zullen in het projectonderwijs niet alleen leren om te gaan met culturele 
verschillen maar ook met verschillen tussen persoonlijkheden (teamplayers, solisten, leiders, volgers, 
wel en niet gemotiveerde studenten etc.). 
 
De komende jaren zal er veel aandacht uitgaan naar het aanpassen van de faciliteiten aan de nieuwe 
behoeften. Er zal meer focus komen op docentonafhankelijk onderwijs om de groeiende aantallen 
studenten te kunnen bedienen en docenten daarmee zo min mogelijk te belasten. Flexibilisering van 
onderwijs zal meer aandacht krijgen. In de eerste plaats met het oog op de behoeften binnen het TOM-
onderwijs, maar ook met het oog op post-initieel onderwijs (leven lang leren). Voor de faciliteiten 
betekent dat een verschuiving van de focus op fysieke faciliteiten naar digitale faciliteiten, zoals video-, 
micro- en weblectures, software voor digitaal toetsen, voting tools, pencasts, MOOC’s etc. 
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B. Overwegingen 
 
 
Het panel heeft een sterk ontwikkelingsgerichte, breed gedragen kwaliteitscultuur gezien. De instelling 
geeft zich rekenschap van uitkomsten van uiteenlopende onderwijsevaluaties en van (maatschappelijke) 
ontwikkelingen buiten de universiteit. Dat leidt aantoonbaar tot aanpassingen in het voor de UT 
kenmerkende onderwijsmodel TOM en tot concreet geformuleerde verbetermaatregelen voor TOM 
voor de toekomst. Onderwijsevaluaties en maatschappelijke ontwikkelingen hebben tevens de basis 
gevormd bij het opstellen van de nieuwe instellingsvisie. Bij het opstellen van Shaping 2030 is een 
omvangrijke vertegenwoordiging van de verschillende gremia van de UT betrokken geweest. Het panel 
waardeert daarbij vooral dat de interne stakeholders in een vroeg stadium betrokken zijn, waardoor zij 
werkelijk invloed hebben kunnen uitoefenen. Dat maakt hen werkelijk eigenaar van de nieuwe visie en 
dat was merkbaar in alle gesprekken. 
Shaping 2030 is toekomstgericht en ambitieus en het panel waardeert dat. Wel vraagt het panel zich af 
of alle ambities even realistisch en even belangrijk zijn. De UT-vertegenwoordigers geven aan dat er op 
veel punten eerder sprake is van een doorvertaling en doorontwikkeling van reeds in gang gezette 
trajecten en ook dat sommige ambities eerder een punt op de horizon zijn dan al concreet meetbare 
doelstellingen met een tijdpad. Dat neemt volgens het panel echter niet weg dat de UT zichzelf voor een 
zware opgave stelt. Waar de UT aangeeft dat er sprake is van doorvertaling en doorontwikkeling, meent 
het panel vooral een cumulatie van nieuwe taken en opdrachten te zien. In relatie tot de werkdruk bij 
de staf en het welzijn van studenten adviseert het panel de instelling daarom om kritisch en realistisch 
te prioriteren. 
Tijdens het locatiebezoek is met betrekking tot Shaping 2030 uitgebreid gesproken over de digitale 
transformatie. Het panel was onder de indruk van de vele good practices die de UT reeds gerealiseerd 
heeft (waaronder LISA, IMPACT!, e-learning, digitale toetsen etc.), maar neemt tegelijkertijd waar dat er 
voor een echte digitale transformatie nog veel kansen en uitdagingen liggen. De UT, die zich kenmerkt 
door de combinatie van high tech en human touch, beschikt intern over de juiste expertise om zich de 
komende jaren voortvarend te ontwikkelen op het gebied van digitale transformatie en daarmee 
onderscheidend en toonaangevend te worden.  
 
 
 
C. Oordeel 
 
 
Het panel is van oordeel dat de Universiteit Twente voldoet aan standaard 4, Ontwikkeling. 
 

  



 

 
 

27 Instellingstoets Kwaliteitszorg Universiteit Twente  22 maart 2020 
NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 

 

4.5 Eindoordeel 

 
A. Bevindingen 
 
 
In de documentatie en tijdens het locatiebezoek presenteerde de UT zich als een sterke, saamhorige 
community. Een gemeenschap van studenten, docenten, ondersteuners, beleidsmakers en bestuurders 
die gezamenlijk de identiteit van de UT bepalen en uitdragen en zich gezamenlijk verantwoordelijk 
voelen voor de kwaliteit van hun huidige en toekomstige onderwijs.  
 
Tijdens het locatiebezoek ging veel aandacht uit naar het thema medezeggenschap. Alle betrokkenen 
hebben toelichting gegeven op hun rol vanuit de medezeggenschap, dan wel vanuit hun bestuursfunctie 
en de wijze waarop de medezeggenschap zich daartoe verhoudt. Het CvB en de RvT geven aan belang te 
hechten aan het intensief betrekken van de medezeggenschap bij praktische en strategische processen. 
De medezeggenschapsorganen beamen dat ze intensief betrokken worden. Ze benadrukken bovendien 
ruimschoots in de gelegenheid gesteld te worden om zich tijdig een mening te vormen en werkelijk 
invloed te kunnen uitoefenen op zowel praktisch als meer strategisch niveau.  
Het panel heeft dit beeld getoetst aan de hand van de vier ITK-standaarden. 
 
 
 
B. Overwegingen 
 
 
Standaard 1 
 
Het panel heeft een goed doordachte instellings- en onderwijsvisie gezien. Alle belanghebbenden, in de 
eerste plaats studenten en docenten, zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan. 
Het draagvlak is breed.  
De visie is actueel. De instelling verhoudt zich nadrukkelijk tot veranderingen in de samenleving, 
veranderingen in behoeften van het werkveld en tot de groeiende aantallen internationale studenten. 
De visie op internationalisering met een verschuiving naar inclusiviteit is actueel en er is een duidelijke 
link aan het taalbeleid. 
TOM voorziet in studentgericht onderwijs, al ziet het panel wel nog wat ruimte om explicieter uit te 
dragen wat onder student-centred binnen de TOM-context precies verstaan wordt.  
Er is toetsbeleid op centraal niveau met voldoende ruimte voor maatwerk. Op programmaniveau wordt 
de ruimte voor dit maatwerk bescheiden benut. Het is daarom een goede ontwikkeling dat meerdere 
faculteiten gestart zijn met het formuleren van toetsbeleid op facultair niveau, ook met het oog op de 
aansluiting op het samenhangende onderwijs binnen TOM. 
In het kleinschalige masteronderwijs staat de student eveneens centraal. De koppeling met 
vraagstukken uit het regionale werkveld is in het masteronderwijs logischerwijs nog wat nadrukkelijker 
aanwezig dan in het bacheloronderwijs.  
De UT profileert zich met NovelT, Incubase en DesignLab overtuigend als ondernemende universiteit. 
Faculteiten en docenten herkennen de visie op talentbeleid.  
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Standaard 2 
 
Het panel heeft een diepgewortelde kwaliteitscultuur gezien. De visie van de instelling en de daaraan 
gekoppelde visie op onderwijs is nadrukkelijk bottom-up tot stand gekomen. De beleidsacties passen bij 
de visie. De medewerkers, studenten en docenten voelen zich eigenaar van de visie en het beleid, 
voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen onderwijs en handelen daar aantoonbaar 
naar. TOM zit inmiddels in de haarvaten van de gehele onderwijsorganisatie en -gemeenschap. 
Het panel is onder de indruk van de Student Union. Voor het panel staat vast dat de student ook vóór de 
invoering van de nieuwe governance al een unieke, invloedrijke positie had. 
Het panel heeft veel voorbeelden van praktijksuccessen gezien die veelal betrekking hadden op het 
TOM-onderwijs. TOM is goed in de organisatie ingedaald en wordt alom geprezen. Ook de toetsing 
wordt steeds meer in lijn gebracht met de TOM-principes.  
Het panel heeft waardering voor de manier waarop de UT de problematiek rond werkdruk, een actueel 
thema op nagenoeg alle universiteiten, aanpakt. De UT wijkt niet te gemakkelijk uit naar de oplossing 
van het uitbreiden van het aantal FTE’s, maar heeft de determinanten van de werkdruk onderzocht en 
heeft de maatregelen daar op afgestemd. Het thema staat definitief “op de kaart”; werkdruk keert 
regelmatig terug op de overlegagenda op verschillende niveaus in de organisatie.  
Faculteiten en docenten herkennen de beleidsacties op het gebied van talentbeleid (waardering van 
onderwijsprestaties). Tegelijkertijd geven docenten aan dat publiceren een vereiste blijft voor hun 
carrière. De tijd is rijp voor voortvarend beleid en uitvoering.  
Op het gebied van docentprofessionalisering heeft de UT zich onder andere ingespannen om het BKO-
percentage te verhogen. Beleidsacties waaronder het verkorte BKO-traject, zijn passend, maar het panel 
vindt het BKO-percentage op dit moment in sommige faculteiten nog aan de lage kant. Het panel 
moedigt de UT aan hier aandacht aan te blijven besteden. 
Het high tech aspect van HTHT vindt het panel goed vertegenwoordigd in de sociale opleidingen. Het 
human touch aspect van HTHT in de technische opleidingen zou nog aan herkenbaarheid kunnen 
winnen.  
Het panel meent dat de rol van de UC-Ow eenduidiger geformuleerd zou moeten worden. De UC-Ow 
kan dan nog verder groeien in haar rol.  
Het internationaliseringsbeleid is herkenbaar binnen de UT en formeel is er ruimte voor differentiatie. 
Dit zou in de praktijk nadrukkelijker invulling kunnen krijgen. Verder is er behoefte aan ruimte voor 
differentiatie in ambities. Niet alle ambities op het gebied van internationalisering zijn voor alle 
opleidingen even relevant of haalbaar. Tot slot vraagt het panel aandacht voor Nederlands als taal voor 
wetenschappelijke communicatie. 
 
 
Standaard 3 
 
De UT heeft op alle niveaus een herkenbare, gesloten PDCA-cyclus voor het monitoren van de kwaliteit 
van het onderwijs(beleid). Op alle niveaus is medezeggenschap formeel belegd. Tussen deze 
monitoringsniveaus zijn dwarsverbanden gelegd via de overlegstructuur. Verantwoordelijkheden en 
taken zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd om gevoel van eigenaarschap binnen de faculteiten 
te bevorderen. Het panel meent dat de UT daar goed in geslaagd is. 
De UT zet binnen de PDCA-cycli op alle niveaus verschillende soorten monitoringsinstrumenten in. 
Daarmee worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzameld. De uitkomsten van de 
evaluaties die de instrumenten opleveren, zijn onderwerp van gesprek binnen de uitgebreide 
overlegstructuur. Een en ander vindt zijn beslag in verschillende rapportages. 
De PDCA-cycli garanderen aantoonbaar een continu proces van verbetering. Het panel heeft veel 
voorbeelden gezien die dat goed illustreren. Deze variëren van verbeteringen binnen het TOM-
onderwijs en het beheersbaar maken van de werkdruk, tot verbeteringen in de begeleiding van 
internationale studenten. 
Het panel concludeert dat de UT over een transparant en effectief monitoringssysteem beschikt, dat 
goed is ingebed in de organisatie en dat de medezeggenschap voldoende inzicht en middelen verschaft 
om invloedrijk te zijn. 
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Standaard 4 
 
Het panel heeft een sterk ontwikkelingsgerichte, breed gedragen kwaliteitscultuur gezien. De instelling 
geeft zich rekenschap van uitkomsten van uiteenlopende onderwijsevaluaties en van (maatschappelijke) 
ontwikkelingen buiten de universiteit. Dat leidt aantoonbaar tot aanpassingen in het voor de UT 
kenmerkende onderwijsmodel TOM en heeft tevens de basis gevormd voor het opstellen van de nieuwe 
instellingsvisie. Bij het opstellen van de nieuwe visie is een omvangrijke vertegenwoordiging van de 
verschillende gremia van de UT betrokken geweest. Het panel waardeert daarbij vooral dat de interne 
stakeholders in een vroeg stadium betrokken zijn, waardoor zij werkelijk invloed hebben kunnen 
uitoefenen en daardoor ook werkelijk eigenaar zijn van de nieuwe visie. 
 
De nieuwe visie is toekomstgericht, getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en is ambitieus. Het 
panel heeft waardering voor de nieuwe visie, maar vraagt zich tegelijkertijd af of alle ambities even 
realistisch en even belangrijk zijn. Waar de UT aangeeft dat er sprake is van doorvertaling en 
doorontwikkeling, meent het panel vooral een cumulatie van nieuwe taken en opdrachten te zien. Het 
panel adviseert om kritisch te prioriteren binnen de ambities.  
 
Het panel was onder de indruk van de vele good practices die de UT reeds gerealiseerd heeft 
(waaronder LISA, IMPACT!, e-learning, digitale toetsen etc.). Tegelijkertijd meent het panel dat er voor 
een echte digitale transformatie nog veel kansen en uitdagingen liggen. De UT, die zich kenmerkt door 
de combinatie van high tech en human touch, beschikt intern over de juiste expertise om zich de 
komende jaren voortvarend te ontwikkelen op het gebied van digitale transformatie en daarmee 
onderscheidend en toonaangevend te worden.  
 
 
 
C. Oordeel 
 
 
Het panel is van mening dat het eindoordeel van de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de Universiteit 
Twente positief is.  
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5 Aanbevelingen 

 
Op grond van de bevindingen en overwegingen moedigt het panel de Universiteit Twente aan om de 
volgende suggesties en aanbevelingen mee te nemen in verdere ontwikkelingen: 
 
 
TOM en HTHT 
 

- Het panel adviseert om hetgeen onder TOM verstaan wordt met betrekking tot de drie rollen 
(ontwerper, onderzoeker, organisator) en met betrekking tot studentgericht onderwijs, 
nadrukkelijker te communiceren; studenten moeten meer zicht hebben op de mogelijkheden 
om zich binnen een of meer van de genoemde rollen te ontwikkelen en zij moeten zich 
realiseren dat de keuzevrijheid binnen hun individuele leerpaden meer betrekking heeft op 
(profilerings)keuzes binnen modules dan op keuzes van modules. 

 
 
Staf: carrière, werkdruk en professionalisering 
 

- Het panel adviseert om behalve het belonen van onderwijskundige excellentie ook inspirerend 
lesgeven carrièretechnisch te waarderen. De tijd is rijp voor doortastend en effectief HR-
beleid op dit punt. 

- Door de veelheid aan werkdrukdeterminanten is ook het aantal maatregelen aanzienlijk. Het 
panel adviseert het effect daarvan de komende jaren goed te monitoren. 

 
 
Internationalisering en taalbeleid 
 

- Het panel adviseert om binnen het internationaliseringsbeleid meer ruimte te creëren voor 
differentiatie. Niet alle ambities zijn voor alle opleidingen even relevant of haalbaar.  

- Het panel adviseert om meer ruimte voor differentiatie te creëren binnen het taalbeleid. De 
opleidingscommissies van de UT hebben instemmingsrecht op de gekozen voertaal binnen een 
programma. Hier zou in de praktijk nadrukkelijker invulling aan gegeven kunnen worden, 
temeer daar Engels als voertaal niet voor iedere opleiding even goed verdedigbaar is.  

 
 
Governance  
 

- Het panel adviseert de rol en de positie van de UC-Ow eenduidiger te formuleren, zodat de 
UC-Ow beschikt over een duidelijk kader waarbinnen zij nog verder kan groeien in haar rol. 

- Het panel adviseert de verslagleggingsstructuur te verduidelijken. 
- Het panel adviseert om op termijn ook kwalitatieve gegevens binnen MISUT te verzamelen. 

 
 
Toekomst 
 

- Het panel adviseert nadere explicitering van het beleid om de groei beheersbaar te houden. 
- Het panel adviseert om kritisch te prioriteren binnen de ambities van Shaping 2030 en 

waakzaam te zijn waar het gaat om het stapelen van nieuwe activiteiten bovenop oude, mede 
met het oog op de werkdruk bij de staf. 
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Overzicht van het advies 

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

 
Standaard 
 

 
Oordeel 

 
Visie en beleid 
 

 
Voldoet 

 
Uitvoering 
 

 
Voldoet 

 
Evaluatie en monitoring 
 

 
Voldoet 

 
Ontwikkeling 
 

 
Voldoet 

 
Eindoordeel 
 

 
Positief 
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Bijlage 1: Accreditatieportret 

 
Accreditatieportret Universiteit Twente 
 
 
Het accreditatieportret geeft een overzicht van alle NVAO besluiten met betrekking tot 
accreditatie en toets nieuwe opleiding. Het betreft alle besluiten onder regime van de tweede 
fase van het accreditatiestelsel1, waarvan het definitief besluit is verstuurd voor 1 juli 2019. 
Daarmee wordt de periode 2013 tot het moment van het opmaken van dit accreditatieportret in 
beeld gebracht2.  
De besluiten worden chronologisch gepresenteerd met daarbij aandacht voor bijzondere 
kenmerken en joint degree programma’s. Omdat besluiten en niet de opleidingen de ingang 
vormen, kunnen opleidingen twee maal voorkomen. Bijvoorbeeld bij toekenning herstelperiode 
en vaststelling realisatie herstel.  
 
Aangezien de Universiteit Twente op 2 mei 2014 de Instellingstoets kwaliteitszorg met een 
positief resultaat heeft doorlopen is het NVAO beoordelingskader voor de beperkte 
opleidingsbeoordeling en beperkte toets nieuwe opleiding van toepassing. 
 
In het overzicht is in combinatie met het accreditatiebesluit ook het eindoordeel opgenomen. 
Het eindoordeel kan Onvoldoende, Voldoende, Goed of Excellent zijn. Het accreditatiebesluit 
kan luiden: negatief, herstelperiode, en positief. Daarnaast kan de aanvraag worden ingetrokken. 
In combinatie geeft dat de volgende reeks: Negatief, Herstelperiode; Voldoende; Goed; Excellent 
en intrekking. Onder opmerkingen wordt gemarkeerd of het een besluit betreft na herstel. In die 
gevallen wordt na de herstelperiode vastgesteld dat het herstel is gerealiseerd en wordt een 
positief accreditatiebesluit afgegeven.  
 
In de periode 2013 tot juli 2019 heeft de Universiteit Twente 67 aanvragen ingediend, waarvan 
63 accreditatieaanvragen. 
 
Er werden 4 aanvragen voor een Toets Nieuwe Opleiding ingediend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1a Tabel Overzicht eindoordelen per procedure 
Bijlage 1b Tabel Besluiten chronologisch 
  

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

Naam instelling 
Universiteit 
Twente      

 

 

Onderzoeks-
masters zijn 
opgenomen 
in 
Accreditatie 
NL 

       
 

 
 

Som van Aantal   Jaar besluit         
 

  
 

Soort dossier 
Eindoordeel en 
besluit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Accreditatie NL Goed 4     2 3 
 

  Herstelperiode     1   
 

  Voldoende 16 14 5  5 6 7 
 

Totaal Accreditatie 
NL   20 14 5  6 8 10 

 

Toets Nieuwe 
Opleiding NL 

Aan 
voorwaarden 
voldaan         1  

 

  
Aanvraag 
ingetrokken      1   

 

  Positief      1  
 

  Voorwaarden    1    
 

Totaal Toets Nieuwe Opleiding NL    1 1 
2 

 
 

Eindtotaal   20 14 5 1 7 10 10 
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Bijlage 1b Tabel Chronologisch overzicht besluiten 
 
 
 Accreditatie 
Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

Bijzondere 
procedures Totaal 

 2013 B Biomedische Technologie 56226 Voldoende   1 
  B Civiele Techniek 56952 Voldoende   1 
  B Gezondheidswetenschappen 56553 Goed   1 
  B International Business 

Administration 50645 Voldoende   1 
 B Onderwijskunde3 56613 Goed   1 
 B Psychologie 56604 Voldoende   1 
 B Scheikundige Technologie 56960 Voldoende   1 
 B Werktuigbouwkunde 56966 Voldoende   1 
 M Biomedical Engineering 66226 Voldoende   1 
 M Business Administration 60644 Voldoende   1 
 M Chemical Engineering 60437 Voldoende   1 
 M Civil Engineering and Management 60026 Goed   1 
 M Construction Management and 

Engineering 60337 Voldoende   1 
 M Educational Science and Technology 60023 Voldoende   1 
 M Environmental and Energy 

Management 75039 Voldoende   1 
 M Health Sciences 66851 Voldoende   1 
 M Mechanical Engineering 60439 Goed   1 
 M Psychology 66604 Voldoende   1 
 

M Science Education and 
Communication 68404 Voldoende 

Naam gewijzigd in 
M Educatie en 
Communicatie in de 
Bètawetenschappen  1 

 M Educatie en Communicatie in de 
Bétawetenschappen 60708 Voldoende   

 M Systems and Control 60359 Voldoende   1 
2014 B Advanced Technology 50002 Voldoende  1 
 B Industrieel Ontwerpen 56955 Voldoende  1 
 B Klinische Technologie 50033 Voldoende  1 
 B Technische Informatica 56954 Voldoende  1 
 B Technische Natuurkunde 56962 Voldoende  1 
 B Technische Wiskunde 56965 Voldoende  1 
 M Applied Mathematics 60348 Voldoende  1 
 M Applied Physics 60436 Voldoende  1 
 M Computer Science 60300 Voldoende  1 
 M Interaction Technology 60030 Voldoende  1 
 M Industrial Design Engineering 66955 Voldoende   1 
 M Nanotechnology 60028 Voldoende   1 

 
3 Datum einde opleiding 31-12-2019 
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2014 M Technical Medicine 60033 Voldoende   1 
 M Internet Science and Technology 60032 Voldoende   1 
2015 B Creative Technology 50447 Voldoende   1 
 M Geoinformation Science and Earth 

Observation (M.Sc.) 75014 Voldoende   1 
 M Applied Geoinformatics 70043 Voldoende  1 
 

M Leraar Voorbereidend Hoger 
Onderwijs in Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen 68509 Voldoende 

Naam gewijzigd 
in M Leraar VHO 
in de Mens- en 
Maatschappij-
wetenschappen 1 

 M Leraar Voorbereidend Hoger 
Onderwijs in de Mens- en 
Maatschappijwetenschappen 68535 Voldoende   

2017 B Electrical Engineering 56953 Voldoende   1 
 B Technische Bedrijfskunde 56994 Voldoende   1 
 M Educational Science and Technology 60023 Voldoende   1 
 M Electrical Engineering 60353 Voldoende   1 
 M Industrial Engineering and 

Management 60029 Voldoende   1 
 M Risicomanagement 75083 Herstelperiode   1 
2018 M Embedded Systems 60331 Voldoende   1 
 M European Studies 69303 Voldoende   1 
 M Philosophy of Science, Technology 

and Society 60024 Voldoende   1 
 M Sustainable Energy Technology 60443 Voldoende   1 
 M Public Administration 60020 Voldoende   1 
 B Management, Society and 

Technology 56654 Voldoende   1 
 M Business Information Technology 60025 Goed   1 
 B Bedrijfsinformatie-technologie 56066 Goed   1 
2019 B Communicatiewetenschap 56615 Voldoende  1 
 B Gezondheidswetenschappen 56553 Voldoende  1 
 B Psychologie 56604 Voldoende  1 
 B Technology and Liberal Arts & 

Sciences 50427 Goed  1 
 B Werktuigbouwkunde 56966 Goed  1 
 M Communication Studies 60713 Voldoende  1 
 M Health Sciences 66851 Voldoende  1 
 M Psychologie 66604 Voldoende  1 
 M Risicomanagement 75083 Voldoende  1 
 M Systems and Control 60359 Goed  1 
Eindtotaal        63 
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Toets nieuwe opleiding  
 

Jaar 
besluit Naam opleiding CROHO 

ISAT Eindoordeel en 
besluit 

 Bijzondere 
procedures Totaal 

2016 M Leraar Voorbereidend Hoger 
Onderwijs in Zaakvakken 

68531 
Voorwaarden 

 Educatieve 
Master 1 

2017 
M Spatial Engineering 

 Aanvraag 
ingetrokken 

 
 1 

2018 

M Leraar Voorbereidend Hoger 
Onderwijs in Zaakvakken 

68531 

Aan voorwaarden 
voldaan 

 Naam gewijzigd 
in M Educatie 
in de Mens- en 
Maatschappij-
wetenschappen 1 

 M Educatie in de Mens- en 
Maatschappijwetenschappen 

68532 Aan voorwaarden 
voldaan 

 Educatieve 
Master  

 M Spatial Engineering 60962 Positief   1 
Eindtotaal         

4 
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Bijlage 2: Samenstelling van het panel 

 
 

Dhr. prof. dr. H.A.P. (Huibert) Pols, voorzitter 
Huib Pols studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en slaagde daar in 1977 
voor zijn artsexamen. In 1988 promoveerde hij aan dezelfde universiteit onder Jan Birkenhäger op 
het proefschrift Vitamin D action and regulation in bone cells. In 1983 kwam hij in dienst bij het AZR 
Dijkzigt. Zijn benoeming tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam volgde in 1998. In 2000 werd hij benoemd tot afdelingshoofd van de afdeling Interne 
Geneeskunde. Op 1 oktober 2006 werd hij decaan van de faculteit der Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen (FGG) en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. 
Zijn benoeming tot rector magnificus volgde in 2013. Sinds 15 juni 2018 is Huib Pols met emeritaat. 
Mw. prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink, lid 
Henriëtte Maassen van den Brink is sinds 1999 hoogleraar Economie (Onderwijs-en 
Arbeidseconomie) aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. 
Zij studeerde cum laude af in de sociale psychologie en promoveerde in 1994 cum laude in de 
economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was hoogleraar Micro Economie aan de Universiteit 
van Wageningen en van 2008 tot 2016 hoogleraar Evidence based Onderwijs aan de Universiteit 
Maastricht. Zij was oprichter en wetenschappelijk programmadirecteur van ‘SCHOLAR’, een 
onderzoeksinstituut in ‘Scholing, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling’. Sinds 2008 is zij 
oprichter en wetenschappelijk coördinator van TIER (interuniversitair Top Institute of Evidence Based 
Education Research) van de Universiteit van Amsterdam. Zij was o.a. Kroonlid van de Onderwijsraad 
van 2001 tot 2009, en voorzitter van de Onderwijsraad van 2015-2019. Naast diverse functies in 
wetenschappelijke adviesraden (o.a. Rathenau Instituut) was zij lid van diverse panels van de NVAO, 
van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs, van de Onderwijscommissie van de KNAW en voorzitter 
van NWO MaGW tot 2012. Ook was ze lid van diverse Raden van Toezicht, waaronder die van het 
Leids Universitair Medisch Centrum, die van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, die van de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en die van het CITO. Ook is zij lid van de 
Amsterdam Economic Board.  
Dhr. prof. dr. K. Versluys, lid 
Kristiaan Versluys behaalde in 1979 een Ph.D.-diploma in Comparative Literature aan de Harvard 
University. Hij is emeritus hoogleraar Amerikaanse literatuur en cultuur aan de Universiteit Gent 
(België) en oprichter van het Ghent Urban Studies Team (GUST). In 2001 werd hij verkozen als lid van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België. In de periode 2007-2008 was hij onderwijsdirecteur van 
de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en van 2008 tot 2016 directeur onderwijs van de 
Universiteit Gent. Hij was verantwoordelijk voor het algemene onderwijsbeleid van de universiteit en 
voor kwaliteitsborging, adviesdiensten, registratieprocedures, curriculumontwikkeling, regels en 
voorschriften en internationalisering. Van 2015 tot 2018 was hij voorzitter van de Raad Hoger 
Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad. 
Mw. dr. ir. N.C.M. (Colette) Alma, lid 
Colette Alma studeerde moleculaire wetenschappen en promoveerde in de wis- en 
natuurwetenschappen. Ze was tot voor kort Algemeen Directeur van de belangenorganisatie 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Hiervoor bekleedde zij diverse functies 
bij Shell (in R&D, planning, kwaliteit, HR, Public Affairs, Milieu-en Veiligheid) en was ze van 2000 tot 
2004 directeur van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO). Ook is zij bestuurslid 
geweest van het gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO (NWO-CW). 
Mw. S.W. (Stijntje) Dijk, studentlid 
Stijntje Dijk is laatstejaars student Geneeskunde en Health Economics, Policy & Law aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zij vervulde meerdere jaren rollen als studentenvertegenwoordiger en 
bestuurslid voor de International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA), de World 
Federation for Medical Education (WFME) en Association for Medical Education in Europe (AMEE). Zij 
is sinds 2017 lid van de studentenpoule van de NVAO. 
Mw. drs. B.E. (Barbara) Roemers, secretaris 
Mw. drs. L. (Laura) Oosterveld, procescoördinator NVAO 

 
Alle panelleden hebben een onafhankelijkheidsverklaring ingevuld en ondertekend. 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FArbeidseconomie&data=02%7C01%7Cl.oosterveld%40nvao.net%7C60ac5531a86f45311db608d75eb1ad49%7Ca6f0feabaa8748ad9e8129d70eb0b524%7C0%7C0%7C637081990286496993&sdata=mkH6E7vCP68OE8SuXaiw1fBA8CqG1urZRXrETvZgtiA%3D&reserved=0
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Bijlage 3: Programma’s van de locatiebezoeken 

 
Dag 1: verkennend bezoek op maandag 11 november 2019 
 

Tijd Sessie Gesprekspartners Faculteit/afdeling 
0900-1100 Besloten overleg NVAO-panel  
1100-1145 Presentatie MISUT Secretaris van de universiteit  

Staf S&P  
Staf S&P  
Projectleider ITK  

1200-1300 Lunch met UT-
vertegenwoordigers 

Rector Magnificus  
Secretaris van de universiteit  
Decaan ITC 
Directeur Onderwijs TechMed Centre S&T 
Directeur S&P 
Managing directeur EEMCS 
Projectleider ITK  
Staf S&P 
Staf S&P 
Voorzitter platform examencommissies  
Vicedecaan onderwijs BMS 
Vicedecaan onderwijs S&T 
Vicedecaan onderwijs ET 
Vicedecaan onderwijs EEMCS 
Vicedecaan onderwijs ITC 
Opleidingsdirecteur UCT 
Opleidingsdirecteur ITC 
Opleidingsdirecteur S&T 
Studieadviseur ET 
Kwaliteitscoördinator EEMCS 
Student Universiteitsraad  
Student-assessor S&T 
Student opleidingscommissie S&T 
Student Elektrotechniek EEMCS 
Voorzitter Student Union SU 

1315-1400 College van Bestuur Rector Magnificus  
Voorzitter College van Bestuur  
Vicevoorzitter College van Bestuur  
Secretaris van de universiteit  

1415-1515 Standaard 1 Directeur Onderwijs TechMed Centre S&T 
Decaan ET 
Decaan BMS 
Vicedecaan onderwijs BMS 
Opleidingsdirecteur UC-ATLAS ITC 
Opleidingsdirecteur Spatial Engineering ITC 
Coördinator internationalisering ET 
Student faculteitsraad BMS 

1530-1630 Standaard 2 Managing directeur EEMCS 
Vicedecaan onderwijs S&T 
Vicedecaan onderwijs ET 
Opleidingsdirecteur Health Sciences S&T 
Studieadviseur Werktuigbouw ET 
Voorzitter platform examencommissies BMS 
Vertegenwoordiger RESTS-onderwijs BMS 
Student-assessor S&T 

1645-1745 Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht  
Lid Raad van Toezicht  

1830-1930 Open spreekuur   
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Dag 2: verkennend bezoek op dinsdag 12 november 2019 
 

Tijd Sessie Gesprekspartners Faculteit/afdeling 
0900-1000 Besloten overleg NVAO-panel  
1000-1100 Standaard 3 Decaan ITC 

Vicedecaan onderwijs EWI 
Opleidingsdirecteur Chemische technologie S&T 
Opleidingsdirecteur Werktuigbouw ET 
Modulecoördinator  BMS 
Onderwijsmanager ITC 
Kwaliteitscoördinator S&T 
Student opleidingscommissie S&T 

1115-1215 Standaard 4 Decaan S&T 
Decaan EWI 
Vicedecaan onderwijs ITC 
Opleidingsdirecteur Public Management BMS 
Opleidingsdirecteur Biomedical Engineering S&T 
UHD Onderwijswetenschap en technologie BMS 
UHD Afd. Docentprofessionalisering BMS 
Student Elektrotechniek EWI 

1215-1315 Lunch met studenten Student UC-Ow  
Student UC-Ow  
Student-assessor ET 
Student-assessor EWI 
Student-assessor S&T 
Student commissaris studievereniging ET 
Student commissaris studievereniging EWI 
Student commissaris studievereniging BMS 
Student commissaris studievereniging S&T 
Voorzitter Student Union  
Student SU (onderwijszaken)  
Student SU (internationalisering)  
Green Team  
Sportkoepel  
Cultuurkoepel  

1330-1400 Medezeggenschap Voorzitter Universiteitsraad  
Lid Universiteitsraad  
Student Universiteitsraad  
Lis Faculteitsraad ET 
Student Faculteitsraad EWI 
Voorzitter opleidingscommissie ITC 
Student opleidingscommissie BMS 

1400-1600 Besloten overleg NVAO-panel  
1600-1800 Trails bespreken Secretaris van de universiteit  

Projectleider ITK UT  
Procescoördinator NVAO  
Secretaris NVAO  
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Dag 3: verdiepend bezoek op maandag 16 december 2019 
 
 
Bachelor- en masteropleiding Psychologie 
 

Tijd Sessie Gesprekspartners Faculteit/afdeling 
0830-0900 Besloten overleg NVAO-panel  
0900-0945 Docenten Voorzitter opleidingscommissie BMS 
 Lid opleidingscommissie 
 Lid opleidingscommissie 
 Voorzitter examencommissie 
 Lid examencommissie 
 Lid examencommissie 
 Coördinator module 4 
 Coördinator keuzemodule 5c 
1000-1045 Studenten (ba + ma) Eerstejaars buitenlandse student (ba) 
 Tweedejaars buitenlandse student (ba) 
 Tweedejaars buitenlandse student (ba) 
 Derdejaars student (ba) 
 Lid opleidingscommissie 
 Lid opleidingscommissie 
 Student (ma) 
 Buitenlandse student (ma) 
1100-1145 Management en 

kwaliteitszorg 
Vicedecaan onderwijs 

 Opleidingsdirecteur 
 Programmacoördinator (ba + ma) 
 Kwaliteitscoördinator 

 
 

 NovelT, DesignLab, Lunch  
 
 
Bacheloropleiding Elektrotechniek 
 

Tijd Sessie Gesprekspartners Faculteit/afdeling 
1400-1445 Docenten Voorzitter opleidingscommissie EWI 

Lid opleidingscommissie 
Voorzitter examencommissie faculteit 
Voorzitter examencommissie opleiding 
Lid examencommissie opleiding 
Voorzitter onderwijskwaliteitsteam 
Lid faculteitsraad 
Docent wiskunde 
UHD integrated devices and systems 

1500-1545 Studenten (ba) Eerstejaars buitenlandse student 
Eerstejaars student (was februaristopper) 
Tweedejaars student 
Tweedejaars buitenlandse student 
Tweedejaars buitenlandse student 
Derdejaars buitenlandse student 
Vierdejaars student lid opleidingscommissie 
Alumnus, net afgestudeerd 

1600-1645 Management en 
kwaliteitszorg 

Vicedecaan onderwijs 
Opleidingsdirecteur 
Opleidingscoördinator 
Kwaliteitscoördinator 

1700-1800 Besloten overleg NVAO-panel  
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Dag 4: verdiepend bezoek op dinsdag 17 december 2019 
 
 
Toetsing 
 

Tijd Sessie Gesprekspartners Faculteit/afdeling 
0830-900 Besloten overleg NVAO-panel  
0900-0945 Examinatoren Examinator module 2 Civiele techniek ET 

Examinator module 7 Bouwkunde 
Examinator module 2 en 3 Werktuigbouw 
Examinator module 6 Werktuigbouw 
Examinator module 1 Werktuigbouw 
Examinator VR Industrieel ontwerpen (ma) 
Examinator 3D Industrieel ontwerpen (ma) 

1000-1045 Examencommissie 
Toetscommissie 
Platform 

Uitv. Secr. Examencommissie Civiele Techn ET 
Uitv. Secr. Examencommissie Industr. Ontw 
Voorzitter examencommissie Werktuigb. 
Extern lid examencommissie 
Adviseur examencommissie (studieadv.) 
Lid subcommissie toetsing 
Lid subcommissie toetsing 
Voorzitter platform examencommissies 

1100-1145 Toetsbeleid 
universiteit en 
faculteit 

Vicedecaan onderwijs ET 
Opleidingsdirecteur Werktuigbouw ET 
Opleidingsdirecteur Civiele techniek ET 
Opleidingsdirecteur Industrieel ontwerpen ET 
Onderwijsadviseur CELT 
Beleidsadviseur S&P 

 
1200-1245 Lunch  

 
 
Talentbeleid: onderwijscarrière, werkdruk 
 

1300-1345 Universiteit Vicevoorzitter College van Bestuur  
Directeur Human Resources HR-UT 
Lid taskforce werkdruk S&T 
Lid taskforce werkdruk S&T 
Medewerker taskforce werkdruk HR-UT 
Lid taskforce belonen onderwijsprestaties BMS 
Medewerker taskforce onderwijsprestaties HR-UT 

1400-1445 Faculteit Managing directeur S&T 
Managing directeur EWI 
Managing directeur ITC/ET 
Vicedecaan onderwijs ET 
Vicedecaan onderwijs ITC 
Vicedecaan onderwijs BMS 
HR-manager ET 
HR-manager EWI 

1500-1545 Jonge docenten UD Onderwijswetenschap en technologie BMS 
UD Technologiemanagement BMS 
UD Toegepaste wiskunde EWI 
UD Create EWI 
UD Multidisciplinair ontwerpen ET 
Docent deelnemer STEP-project ITC 
UD Catalyse S&T 
UD Ademhalingsfysiologie S&T 

1600-1700 Besloten overleg NVAO-panel  
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten 

 
 
Vooraf verstrekte documenten verkennend bezoek 
 

- Critical Self-evaluation Report Institutional Audit, 2019 
- Visie 2020, Scherper navigeren, extern profileringsdeel 
- Shaping 2030: Mission – Vision - Strategy 
- Education, the Global Citizen, 2014, Internationalisation Policy 
- TOM evaluation, 2018 
- De waarde(n) van weten, Strategische agenda, 2015 
- University Council Regulations, 2017 art. 11 en 12 
- Student-driven learning at the University of Twente, information for educational staff, 2017 
- Studieloopbaanbegeleiding aan de UT, 2014 
- Instellingsplan studeren met een functiebeperking 2016-2018, 2016 
- University Plan Student well-being 2019-2022  
- Hoogleraar 2 met accent op onderwijs, 2018 
- Teaching Excellence, carrièrepad naar HGL2+OW, 2018 
- Quality Assurance Framework of Student Assessment of the UT, 2016 
- Spring Memorandum 2020-2023 
- Policy Framework for Educational Quality Assurance, 2017 
- Documenten met betrekking tot TOM: 

o Inken Gast (2018). Team-Based Professional Development: possibilities and 
challenges of collaborative curriculum design in higher education; thesis University 
of Twente.  

o Inken Gast, Kim Schildkamp, and Jan T. van der Veen (2017). Team-Based 
Professional Development Interventions in Higher Education: A Systematic Review; 
Review of Educational Research, Vol. 87, No. 4, pp. 736–767, DOI: 
10.3102/0034654317704306.  

o Rike Bron, Maaike D. Endedijk, Ruth van Veelen, and Bernard P. Veldkamp (2018). 
The Joint Influence of Intra- and Inter-Team Learning Processes on Team 
Performance: a constructive or destructive combination? Vocation and Learning, 
https://doi.org/10.1007/s12186-018-9197-z  

o Jori Warmerdam (2017). The Twente Educational Model, Analysing Educational 
Policy, master thesis CHEPS – University of Twente.  

- Verslagen voorjaars- en najaarsoverleggen 
- BKO SKO facultair niveau 
- Bijeenkomsten voorzitters examencommissies 
- Jaarrapportages examencommissies 
- Ontwikkelingsplannen opleidingen 
- Verslagen opleidingscommissies 
- Handleiding MISUT 

 
 
Documenten ter inzage  
 

- UT-Jaarverslag 2018 
- Verslagen platforms 
- Opleidingsevaluatiegesprekken 2013-2019 
- Een nieuw model bacheloronderwijs voor de UT, versie 3.3, 2013 
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Vooraf verstrekte documenten verdiepend bezoek (trails) 
 

- Bachelor- en masteropleiding Psychologie 
o Zelfevaluatierapport, visitatierapport 
o Voorlichtingsdocumentatie open dag 
o Kerngetallen en kerngegevens (waaronder BKO) 
o Ontwikkelingsplannen en profilering 
o Beleid internationalisering & taal 
o Procedures kwaliteitszorg en evaluatie 
o Jaarverslagen opleidingscommissie 
o Jaarverslagen examencommissie 

- Bacheloropleiding Electrical Engineering 
o Zelfevaluatierapport, visitatierapport 
o Dashboard studentintake 
o Jaarplan 2019 
o Jaarplan 2020 
o EWI Strategie en actieplan 
o Jaarverslagen examencommissie 
o Studentmobiliteit: inkomende en uitgaande studenten 
o Factsheet NSE 
o Managementrapportages 
o Procedure toetsevaluaties 
o Toetsevaluaties docenten module 1 t/m 12  
o Toetsevaluaties studenten module 1 t/m 12 
o Module-evaluaties studenten 
o Curriculuminformatie (eindtermen, leerlijnen, taal etc.) 
o Notulen en jaarverslagen opleidingscommissie 
o Stand van zaken BKO 
o Taalbeleid wetenschappelijk personeel EWI 
o Strategieplan EWI 2020-2024 
o Statistische gegevens gesprekken studieadviseurs 
o Eindverslagen studenten 

- Faculteit Engineering and Technology: toetsbeleid 
o UT-kader toetsing 
o Overzicht beroepszaken examens 2015-2019 
o Jaarverslagen examencommissies  
o Verslagen toetscommissies  
o Toetsplannen  
o OERen 
o Vrijstellingenbeleid 
o Documentatie stand van zaken SKE 
o Verslagen Platform examencommissies 

- Universitair HR-beleid 
o Beleidsnotitie carrièrepad Teaching Excellence 2018 
o Beleidsnotitie HL2 met accent op onderwijs 
o Survey Teaching Culture 
o The Career Framework for University Teaching (Ruth Graham) 
o Rewarding Teaching Excellence at UT, Progress up to December 2019 
o Improving University Reward for Teaching (Roadmap) 
o Recent UT Decisions on Rewarding Teaching Excellence 
o Stimulating Teacher Evaluation and Professionalisation 
o UTeachers’ Academy 
o Teacher Professionalisation 
o Senior University Teaching Qualification 
o Promotion criteria Teaching Excellence, 2018 
o Room for eneryone’s talent 
o Actieplannen werkdruk 
o Waaier werkdruk (herken de signalen) 
o Zelfleiderschap en werkdruk aan Nederlandse universiteiten 
o UT Nieuws – Afronding themamaand werkdruk 
o Reader’s Guide Workload 
o Documenten Taskforce werkdruk 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

 
 

Afkorting Betekenis 
ATLAS Internationaal honours college UT (waarbij ATLAS staat voor Technology and 

Liberal Arts and Sciences) 
AZ Secretaris / Algemene Zaken (ondersteunende dienst) 
Ba Bachelor 
BKO Basiskwalificatie Onderwijs 
BKS Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (voor studieadviseurs) 
BMS Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences 
CELT Centre of Expertise for Learning and Teaching, maakt deel uit van CES 
CeQuint Certificate on Quality in Internationalisation 
CES Centre for Educational Support 
CvB College van Bestuur 
C&FM Campus & Facility management 
EC European Credit (studiepunt) 
ECIU European Consortium of Innovative Universities 
EdTech Education Technology 
EEMCS Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (= EWI) 
ET Faculty of Engineering Technology 
EWI Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en informatica (= EEMCS) 
FIN Finance (ondersteunende dienst) 
FR Faculteitsraad 
HTHT High Tech Human Touch 
ITC Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (waarbij ITC is 

afgeleid van de oude instituutsnaam International Training Centre for Aerial Survey) 
LISA Library, ICT Services & Archive (ondersteunende dienst) 
LLL Leven Lang Leren 
LOL Leergang Onderwijskundig Leiderschap 
Ma Master 
MISUT Management Informatie Systeem 
M&C Marketing en Communicatie (ondersteunende dienst) 
NSE Nationale Studentenenquête 
OLC Opleidingscommissie (zoals bedoeld in de WHW) 
OER Onderwijs- en examenregeling 
PDCA Plan-Do-Check-Act 
RESTS-onderwijs Reflection on Science, Technology and Society 
RvT Raad van Toezicht 
SKO Seniorkwalificatie Onderwijs 
STEP-project Stimulating Teacher Evaluation and Professionalisation 
S&B Strategie en Beleid (ondersteunende dienst) 
S&P Department for Strategy and Policy (= Strategie en Beleid) 
S&T Faculty of Science and Technology 
SU Student Union 
svm Studievoorschotmiddelen (gerelateerd aan de kwaliteitsafspraken) 
TNW Faculteit Technische Natuurwetenschappen 
TOM Twents Onderwijsmodel 
UC-Ow Universitaire Commissie Onderwijs (leden: rector, portefeuillehouders 

onderwijs van de faculteitsbesturen en 2 studenten) 
U-raad Universiteitsraad 
UC University College 
UT Universiteit Twente 
4TU Federatie van 4 samenwerkende universiteiten: Universiteit Twente, 

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven 
en Wageningen University and Research 

VU Vrije Universiteit van Amsterdam 
 



 

 
 

 

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 
oog op de beoordeling van de Universiteit Twente. 
 
Aanvraagnummer: 007799 
 
Colofon 
 
Concept adviesrapport 
Universiteit Twente 
Instellingstoets kwaliteitszorg 
22 maart 2020 
Samenstelling: NVAO NEDERLAND 
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