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Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg

Gegevens
Instelling
Locatie
Datum aanvraag 
Datum locatiebezoeken

Datum adviesrapport

: Erasmus Universiteit Rotterdam 
: Rotterdam 
: 8 juni 2017
: 30 november en 1 december 2017;

17-19 januari 2018 
: 16 februari 2018

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

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

Advies commissie
Samenvatting bevindingen en overwegingen van de commissie.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) beoogt haar studenten op te leiden “tot 
wereldburgers die als teamspelers een actieve rol spelen in de ontwikkeling en toepassing 
van academische kennis en vaardigheden in de geglobaliseerde samenleving”. De 
onderwijsvisie is gebaseerd op drie kernwaarden, die recent zijn aangescherpt tijdens een 
proces van herijking: 'deskundigheid, ruimdenkendheid en kritische houding’, 
‘ondernemerschap, doelmatigheid en innovatie’, en ‘zelfstandigheid, betrokkenheid en 
inclusie’. De missie en de kernwaarden zijn uitgewerkt in vier strategische thema’s die 
leidend zijn in het onderwijsbeleid: bevorderen van kwaliteit en studiesucces, 
internationalisering, online onderwijs, en arbeidsmarktbeleid.

De instelling is sterk decentraal georganiseerd, met een grote mate van autonomie voor de 
faculteiten en instituten. De instelling hanteert een interactieve besturingsfilosofie, met een 
wisselwerking tussen de verschillende lagen binnen de organisatie. Het CvB zoekt daarbij
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Pagina 2 van 6 actief het gesprek op en streeft naar het zorgen voor samenhang binnen de organisatie. Het 
panel is van oordeel dat deze werkwijze effectief is en leidt tot het gevoel van 
eigenaarschap. De visie kan rekenen op voldoende draagvlak binnen de instelling.

De EUR implementeert haar visie via eigenstandig facultair beleid, het delen van best 
practices en strategische beleidsprogramma's en -projecten op instellingsniveau.
Faculteiten geven een eigen inkleuring aan de beleidsthema’s op basis van de eigen 
ambities. Ze onderzoeken de effecten van innovaties en delen de kennis hierover. Decanen 
en CvB omarmen potentieel succesvolle initiatieven. Op deze manier beoogt het CvB de rol 
van de beleidsthema's en de cohesie binnen de instelling te versterken. Het panel erkent 
dat het centrale kader, met breed geformuleerde doelstellingen, goed gebruikt kan worden 
als inspiratiebron, maar stelt dat deze werkwijze vraagt om een zorgvuldige bewaking om 
de herkenbaarheid van de visie door de hele instelling heen te borgen.

Op basis van de documentatie en de gesprekken meent het panel dat de EUR de afgelopen 
jaren zichtbare vooruitgang heeft geboekt in samenhang van de beleidsontwikkelingen en 
explicitering van de uitgangspunten voor de kwaliteitszorg. Een aantal beleidsprojecten is 
recent gestart. Het panel meent dat de zichtbare resultaten passen bij de fasen waarin de 
thema’s zich bevinden. Om de ontwikkeling van beleidsthema’s beter te kunnen volgen, 
beveelt het panel aan ze SMART te formuleren.

Uit de gesprekken heeft het panel opgemaakt dat de instelling voldoende middelen 
vrijmaakt om het onderwijs toegankelijk te maken voor alle studenten. Gezien de zeer 
diverse studenteninstroom zijn diversiteit en inclusie belangrijke onderwerpen en de EUR 
streeft ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en 
zich kan ontwikkelen tot kritische wereldburger.

De ontwikkeling van een kwaliteitscultuur is volgens het panel zichtbaar vanuit de 
ontwikkeling van bijeenkomsten waarbij men van elkaar leert. Het door studenten en 
medewerkers vertoonde engagement rondom projecten en onderwijsontwikkelingen getuigt 
van gedeeld eigenaarschap. Om de leden van de medezeggenschap adequaat in staat te 
stellen mede-eigenaarschap uit te oefenen en als volwaardig gesprekspartner deel te 
nemen aan discussies over onderwijskwaliteit, beveelt het panel aan om hun meer 
structurele ondersteuning te bieden bij (a) de inhoudelijke (onderwijskundige) en 
strategische voorbereiding op hun rol, en (b) de borging van continuïteit in diverse organen.

De EUR heeft de onderwijsvisie vertaald in uitgangspunten van kwaliteitszorg, passend 
binnen de interactieve besturingsfilosofie. De instelling kent cycli van verschillende duur om 
op korte, middellange en lange termijn verbetermaatregelen te kunnen nemen. Het CvB 
voert een actieve dialoog met diverse gremia.

De Erasmus Universiteit Rotterdam voldoet volgens het panel aan alle standaarden van de 
Instellingstoets Kwaliteitszorg. De instelling:
-  beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid 

gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs;
-  verwezenlijkt haar onderwijsvisie op doeltreffende wijze via beleidsacties en -processen;
-  evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot 

onderwijskwaliteit realiseert;
-  is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van de kwaliteit van 

haar onderwijs en haar opleidingen.
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Universiteit Rotterdam is derhalve positief.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie:
-  Het panel beveelt de EUR aan om de doelstellingen behorend bij de beleidsthema’s 

SMART te formuleren, om effectieve opvolging van de thema’s mogelijk te maken.

-  Voor een effectieve medezeggenschap is goede voorbereiding essentieel. Het panel ziet 
ruimte voor een intensivering van de voorbereiding op de (onderwijs)inhoudelijke taken 
van de medezeggenschap. Het panel beveelt de EUR daarom aan om de 
medezeggenschap meer structurele ondersteuning te bieden bij (a) de inhoudelijke (o.a. 
onderwijskundige) en strategische voorbereiding op hun rol, en (b) de borging van 
continuïteit in diverse organen. Op deze manier zullen leden van de medezeggenschap 
daadwerkelijk in staat zijn mede-eigenaarschap uit te oefenen en als volwaardig 
gesprekspartner deel te nemen aan discussies, waaronder over onderwijskwaliteit.

-  Gezien de hoge ambities van de EUR op terrein van onderwijskwaliteit, beveelt het panel 
aan om het loopbaanbeleid te expliciteren en de scholing in pedagogisch-didactische 
kwaliteiten van personeel verder voort te zetten -  en daarbij structureel goed aan te 
sluiten bij de vraag naar professionalisering.

De NVAO stelt vast dat het panel vertrouwen uitspreekt in de bestuurlijke betrokkenheid en 
sturing op de samenhang en continuïteit in de implementatie van de strategie en 
onderwijsvisie van de Erasmus Universiteit. De NVAO onderschrijft dit vertrouwen en wijst 
de instelling vanuit dat perspectief op de aandachtspunten die het panel naast de 
aanbevelingen in het rapport formuleert met betrekking tot de samenhang, de voortgang en 
de continuïteit van de huidige en nog te nemen initiatieven om de onderwijsvisie te 
realiseren.
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Ingevolge het bepaalde in artikel 5a.13d, vierde lid, in verbinding met 5a.10, derde lid, van 
de WHW heeft de NVAO het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam te 
Rotterdam in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot besluit van 5 
maart 2018 naar voren te brengen. Bij brief van 28 maart 2018 heeft het college van bestuur 
ingestemd met het voornemen tot besluit.

De NVAO besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg voor de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Het besluit is van kracht tot en met: 22 oktober 2024 

Den Haag, 6 april 2018

R.P. Zevenbergen 
(bestuurder)

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

De NVAO 
Voor deze:
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Schematisch overzicht oordelen commissie.

De onderstaande tabel geeft per standaard het oordeel van de commissie weer.

Standaard Oordeel

1 Visie en 

beleid
De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een 

daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar 
onderwijs.

voldoet

2 Uitvoering De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, 

blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het 

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

functiebeperking.

voldoet

3 Evaluatie en 

monitoring
De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde 

beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. 

Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.
voldoet

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

verbetering van haar onderwijs.
voldoet

Eindoordeel positief
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Samenstelling van de commissie:
-  Drs. W.J. Breebaart, oud voorzitter CvB Haagse Hogeschool, voorzitter van de 

Vereniging van toezichthouders van hogescholen;
-  Prof, dr. H. Mariens, emeritus hoogleraar Chemie aan de Universiteit Hasselt 

(Vlaanderen) en ererector van deze instelling;
-  Prof. dr. J. Cohen-Schotanus, Hoofd Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch 

Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen;
-  Mr. M. Zaanen, Algemeen directeur van Koninklijke Academie van Wetenschappen, 

voorheen Secretaris van de Universiteit van Amsterdam;
-  Lennart van Doremalen MSc, promovendus aan de Universiteit Utrecht.

De commissie werd bijgestaan door Thomas de Bruijn, beleidsmedewerker NVAO, 
procescoördinator en Anne Mariens, beleidsmedewerker NVAO, secretaris.


