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Artikel 2.6, vijfde lid, van de W et op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, april 2019 (Stb.2019,162)
Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024, mei 2018
Bevindingen

De NVAO stelt vast dat het positieve adviesrapport van het panel van deskundigen zorgvuldig to t
stand is gekomen maar onvoldoende navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze
vaststelling op de consistentie van het oordeel in vergelijkend perspectief, de procedurele eisen, de
onderbouwing en de weging die het panel geeft.
Ten aanzien van criterium 1 constateert het panel dat er feitelijk geen plan beschikbaar is. De
thema’s uit de sectorakkoorden zijn in het aanvraagdossier niet expliciet benoemd. Aanvullend
beoordeelt het panel het aangeleverde informatiedossier voor de beoordeling van de besteding van
de nog niet vastgelegde middelen voor kwaliteitsafspraken als nauwelijks toereikend om de
daadwerkelijke planvorming te kunnen doorgronden. Het panel kwalificeert deze plannen als weinig
inhoudsvol en vooral procesmatig. Het panel beoordeelt criterium 1 als positief voornamelijk op
basis van de gesprekken met de instelling, de plannen uit 2015 en de behaalde resultaten vanaf
2016.
Ten aanzien van criterium 3 constateert het panel dat geen aparte monitoring voor de
kwaliteitsafspraken is voorzien anders dan via de reguliere jaarverslagen. Het panel stelt dat bij
gebrek aan concrete voornemens voor de besteding van de aanvullende middelen en het
bijbehorend instrumentarium voor monitoring het panel op dat punt geen uitspraak kan doen anders
dan dat de Technische Universiteit Delft hier niet voldoet aan de formele eis. Het panel geeft de
instelling echter het voordeel van de twijfel en oordeelt hier positief.
Het panel geeft een positief eindoordeel. In de oordeelsvorming heeft het panel de plannen 2015 en
de realisaties vanaf 2016 nadrukkelijk meegewogen, aldus het adviesrapport.
De NVAO onderschrijft de positieve oordelen niet gezien de bevindingen van het panel. De NVAO
oordeelt op basis van deze bevindingen dat niet is voldaan aan de eisen ten aanzien van in elk geval
criteria 1 en 3 van het kader. Voorts maakt de NVAO uit hoofde van consistentie andere
overwegingen. De mate van concreetheid, meerjarigheid en meetbaarheid van de plannen zijn
daarbij van doorslaggevende aard geweest. In planbeoordelingen van de kwaliteitsafspraken bij
andere instellingen heeft de NVAO vastgesteld dat panels in vergelijkbare gevallen andere
afwegingen hebben gemaakt die hebben geresulteerd in een negatief adviesrapport, dat door de
NVAO in haar advies aan de minister is overgenomen. De NVAO laat het positief oordeel voor
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criterium 2 ongewijzigd maar onderschrijft de zorg van het panel over de betrokkenheid van de raad
van toezicht.
Op basis van bovenstaande overwegingen w ijkt de NVAO af van het voorliggende adviesrapport
van het panel en beoordeelt het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Technische Universiteit
Delft als negatief.
Aanvullende inform atie

Bij brief van 14 juni 2019 heeft het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft
gereageerd op het voornemen to t advies van 27 mei 2019. De reactie is vergezeld van een bijlage:
‘Addendum bij instellingsplan TU Delft Strategisch Kader 2018-2024. Plan voor uitvoering van de
kwaliteitsafspraken aan de TU Delft.’ Het college zegt daarover: "Sinds het bezoek van het panel,
hebben we invulling gegeven aan de aanbeveling van het panel (aanbeveling 1) om het plan verder
door te ontwikkelen en hierin meer expliciet de inzet van de voorinvesteringen en de
studievoorschot-middelen te koppelen aan de thema’s, en de integratie ervan in de onderwijsvisie en
het instellingsplan te expliciteren.”
Verder vond op verzoek van de instelling bestuurlijk overleg plaats op 4 juli 2019. In het
vastgestelde verslag van het overleg van 8 juli 2019 is het volgende opgetekend: "De instelling
meent te hebben voldaan aan de eisen gesteld aan de planbeoordeling van de kwaliteitsafspraken.
Tegelijkertijd geeft [de instelling] aan dat het mogelijk moet zijn om een en ander te expliciteren om
tegemoet te komen aan de tekortkomingen die de NVAO signaleert.”
De NVAO neemt een besluit op basis van de bevindingen van het panel op het moment van het bezoek.
De procedure biedt geen ruimte om achteraf aanvullend materiaal te beoordelen noch door het panel
noch door de NVAO. De schriftelijke reactie van de instelling op het voornemen van advies en het
bestuurlijke overleg hebben niet geleid to t andere inzichten. Derhalve handhaaft de NVAO haar
negatieve advies.
Advies

De NVAO adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap negatief te besluiten ten
aanzien van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Technische Universiteit Delft.
Den Haag, 17 juli 2019
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