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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat de Vrije Universiteit Amsterdam (verder: VU) niet voldoet aan 

criterium 1 en wel voldoet aan criterium 2 en 3 van het protocol beoordeling 

kwaliteitsafspraken hoger onderwijs (2019-2024). Op grond van de beoordeling van het 

informatiedossier, aanvullende documenten en gesprekken met vertegenwoordigers van de 

instelling komt het panel tot een negatief advies aan de NVAO.  

Criterium 1 

De VU zal vanuit de studievoorschotmiddelen investeren in de zes thema’s uit het 

sectorakkoord en daarmee werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Binnen de 

kaders van het sectorakkoord hebben het College van Bestuur en de Gezamenlijke 

Vergadering, incl. de Universitaire studentenraad , een plan ontwikkeld dat is uitgewerkt in 

het Kwaliteitsplan onderwijs 2019-2024 (hierna: Kwaliteitsplan). De VU zet zowel facultair als 

VU-breed, voor deze thema’s studievoorschotmiddelen in. Het grootste deel van de 

studievoorschotmiddelen (60%) wordt decentraal toegekend om tegemoet te komen aan de 

verschillende behoeften per faculteit.  

 

In totaal wil de VU 31% van de studievoorschotmiddelen besteden aan het thema intensiever 

en kleinschaliger onderwijs waarbij de instelling inzet op onder andere meer practica, 

kleinschaligere werkgroepen en intensievere begeleiding. Daarnaast wil de VU een relatief 

groot deel van de studievoorschotmiddelen investeren in de thema’s passende en goede 

onderwijsfaciliteiten (22%) en verdere professionalisering van docenten (18%). De overige 

studievoorschotmiddelen zet de VU in op de meer en betere begeleiding van studenten (6%), 

studiesucces (14%) en onderwijsdifferentiatie (8%).  

 

De ambities uit het Instellingsplan en de doelstellingen uit de Onderwijsagenda zijn in het 

Kwaliteitsplan gekoppeld aan de zes kwaliteitsthema’s van het Sectorakkoord. Daarmee 

sluiten de keuzes die de instelling heeft gemaakt volgens het panel goed aan bij de cultuur, 

onderwijsvisie en bredere onderwijsdoelstellingen van de VU. Het panel stelde evenwel vast 

dat er voor de periode 2021-2024 sprake is van een nog nader te besteden bedrag van 7,5 

miljoen euro waardoor niet alle studievoorschotmiddelen voor de eerste drie jaren (2019-

2020-2021) zijn vastgelegd. Dit is strijdig met het protocol.  

 

Het panel is van oordeel dat criterium 1 niet voldoet.    

Criterium 2 

De totstandkoming van het Kwaliteitsplan betreft een goed georganiseerd bottom-up proces, 

waarin de VU op verschillende manieren zoveel mogelijk input uit alle lagen van de 

organisatie heeft verkregen. Het panel is positief over de prominente rol en betrokkenheid 

van studenten: de universitaire studentenraad heeft zich volgens het panel stevig 

gepositioneerd en bood tevens ondersteuning aan de decentrale facultaire studentenraad. 

Het panel is ook onder de indruk van de actieve rol die de Raad van Toezicht zowel op 

centraal als decentraal niveau heeft gespeeld tijdens het totstandkomingsproces van het 

Kwaliteitsplan. Het panel heeft kennisgenomen van de formele instemming met de plannen 

door de Gezamenlijke Vergadering (samengesteld uit de Ondernemingsraad en Universitaire 

Studentenraad) en goedkeuring door de Raad van Toezicht. 
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Het panel is van oordeel dat criterium 2 voldoet. 

Criterium 3 

Het Kwaliteitsplan is volgens het panel omgezet in diverse concrete beleidsacties en -

processen. De VU koppelt de planvorming, besteding en verantwoording van 

studievoorschotmiddelen aan de reguliere kwaliteitszorgcyclus van de VU. Projecten die 

vanuit de studievoorschotmiddelen worden gefinancierd zijn apart geoormerkt en als zodanig 

in de financiële administratie van faculteiten en diensten opgenomen. Volgens de 

vertegenwoordigers van de instelling heeft de VU zodoende voldoende instrumenten om de 

voortgang van de projecten op verschillende niveaus goed te kunnen monitoren.  

 

Het panel heeft kennisgenomen van de facultaire plannen en projecten en merkte verschillen 

op in de opzet en vormgeving. Deze verschillen leidden tot de aanbeveling van het panel om 

een aantal richtlijnen op te stellen die de faculteiten ondersteuning bieden om de uitwerking 

van hun plannen verder te verfijnen. Daarnaast adviseert het panel om enkele centrale en 

decentrale indicatoren verder te verduidelijken. Het panel ziet de midterm review als een 

goed instrument dat flexibiliteit biedt om VU-brede en facultaire plannen verder te 

verbeteren.  

 

Het panel is van oordeel dat criterium 3 voldoet. 
 

Den Haag, 25 februari 2020  

 

Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Vrije 

Universiteit Amsterdam 

 

 

 

 

Janke Cohen Yvet Blom 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Vrije Universiteit Amsterdam 

Vestigingsplaats Amsterdam 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een brede, middelgrote universiteit. De basisfilosofie 

van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en 

handelen van medewerkers en studenten. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 

betrokkenheid staan daarbij centraal. De VU biedt 46 bacheloropleidingen en 96 

masteropleidingen verdeeld over 9 faculteiten1. In 2018 telde de VU bijna 25.000 studenten 

en 3.589 fte aan medewerkers.  

 

De missie van de VU is ‘het verbeteren van de wereld door studenten op te leiden tot 

verantwoordelijke, kritische en geëngageerde academici die zichzelf continu willen 

ontwikkelen’. De manier waarop de VU onderwijs wil geven wordt verwoord in de 

onderwijsvisie. De kernwaarden zijn daarbij richtinggevend: persoonlijk, open, en 

verantwoordelijk. De kernwaarden zijn door de VU onderverdeeld in vier ontwerpprincipes 

die als richtsnoer bij de inrichting van het onderwijs worden gebruikt: de student is aan zet, 

de VU is inclusief, studenten en docenten werken multidisciplinair bij het bestuderen en 

aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, en de VU kent haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  

 

In het bestuursreglement VU (2015) wordt de organisatiestructuur van de instelling 

beschreven. Het College van Bestuur (CvB) vormt het hoogste niveau. Het CvB ziet toe op het 

functioneren van de instelling en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Toezicht 

(RvT). De ondersteunende diensten2 zijn op zowel universitair als facultair niveau 

georganiseerd en iedere dienst heeft aan het hoofd een directeur. De VU heeft een platte 

organisatiestructuur met korte lijnen waarbinnen de negen faculteiten een grote mate van 

autonomie hebben. De faculteiten verzorgen het onderwijs en de eindverantwoordelijkheid 

wordt gedragen door het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur bestaat uit drie tot vier 

leden welke benoemd worden door het CvB en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding 

op het terrein van onderwijs. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en 

eindverantwoordelijk voor het functioneren van de faculteit.  

 

Er zijn op instellings-, faculteits- en opleidingsniveau formele medezeggenschapsorganen die 

op wettelijke onderwerpen het recht hebben van goedkeuring en om advies te geven. Op 

instellingsniveau zijn dit de ondernemingsraad (OR), de Universitaire Studentenraad (USR) en 

de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de OR en de USR; op faculteitsniveau zijn dit de 

 
1 De faculteiten Religie en Theologie, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde, Tandheelkunde, 

Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Gedrags- en 

Bewegingswetenschappen, en de School of Business and Economics. 
2 Bestuurszaken, Student- & Onderwijszaken, Universiteitsbibliotheek, Communicatie & Marketing, 

Facilitaire Campus Organisatie, Financiën & Audit, HRMAM, en Informatietechnologie 
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onderdeelcommissie, de facultaire studentenraad (FSR) en de facultaire GV van beide 

organen; en op opleidingsniveau is dit de opleidingscommissie.  

 

De instelling waarborgt de kwaliteit van het onderwijs met behulp van de reguliere planning- 

en control cyclus en het Handboek Onderwijskwaliteit. Het Handboek is leidend en betreft 

een concrete vertaling van het beleid dat op instellingsniveau door het CvB is vastgesteld in 

nauw overleg met de GV. Het Handboek is een dynamisch document dat voortdurend wordt 

bijgewerkt op basis van het meest actuele beleid en is richtinggevend voor faculteiten bij het 

opzetten en uitvoeren van de onderwijskwaliteitszorg.  
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2 Beoordeling per criterium 

2.1 Criterium 1 

Het plan draagt beredeneerd bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De voornemens 

die de instelling heeft met de studievoorschotmiddelen en de doelen die zij daarmee wil 

verwezenlijken op de genoemde onderwijskwaliteit-thema’s, zijn helder geformuleerd en 

passen bij de context, historie en bredere (onderwijs)visie van de instelling.  

2.1.1 Bevindingen 

De VU wil maatschappelijk betrokken en breed ontwikkelde studenten opleiden die zich 

optimaal kunnen ontplooien door de intensieve begeleiding van docenten. Met haar 

onderwijs beoogt de VU een diverse groep studenten aan te trekken die zich ook na hun 

afstuderen verbonden blijft voelen aan de VU. De afgelopen jaren heeft de VU haar onderwijs 

ingericht aan de hand van het instellingsplan 2015-20203. Het instellingsplan beschrijft de 

strategische doelstellingen en de ambities die de VU in 2020 wil realiseren. Om de ambities 

over het onderwijs die in het Instellingsplan staan omschreven te behalen maakt de VU sinds 

2013 gebruik van de Onderwijsagenda. Dit is een vijfjarige, VU-brede, agenda voor onderwijs 

met instellingsbrede prioriteiten en doelstellingen. Voor de huidige periode werkt de VU 

vanuit de Onderwijsagenda 2018-2023 met daarin de vijf belangrijkste doelstellingen: (1) het 

versterken van de kwaliteitscultuur, (2) het vergroten van het studiesucces van studenten, (3) 

het ontwikkelen van een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio, (4) 

het verder innoveren van het onderwijs en (5) het verder optimaliseren van de student- en 

onderwijsondersteuning.  

 

Vanuit de doelstellingen uit de Onderwijsagenda en de onderwijsvisie hebben het CvB en de 

GV bewuste keuzes gemaakt om een Kwaliteitsplan Onderwijs 2019-2024 (hierna: 

Kwaliteitsplan) op te stellen dat past binnen de zes thema’s uit het sectorakkoord: (1) 

intensiever en kleinschaliger onderwijs, (2) verdere professionalisering van docenten, (3) 

meer en betere begeleiding van studenten, (4) studiesucces, (5) onderwijsdifferentiatie en (6) 

passende en goede onderwijsfaciliteiten. Het Kwaliteitsplan beschrijft de vijf 

onderwijsdoelstellingen, de verweving met de thema’s uit het sectorakkoord en de 

voornemens en doelen die de VU per kwaliteitsthema beoogt uit te werken. De VU zet zowel 

facultair als VU-breed, voor deze thema’s studievoorschotmiddelen in.4 De instellingsbrede 

projecten staan in het Kwaliteitsplan opgenomen. De facultaire projecten zijn opgenomen in 

de meerjarenplannen van de faculteiten en maken vanzelfsprekend deel uit van het 

instellingsbrede plan.  

 

De faculteiten van de VU lopen zeer uiteen wat betreft hun inhoud, opzet en student- en 

docentpopulatie. Door de studievoorschotmiddelen grotendeels decentraal toe te kennen, 

wil de VU tegemoetkomen aan de verschillende behoeften van de studenten per faculteit en 

zelfs per opleiding. Het budget per faculteit is gebaseerd op basis van het gemiddelde aantal 

ingeschreven studenten tijdens de studiejaren 2013/2014 - 2016/2017. Het doel van het 

 
3 Sinds 2018 werkt de VU aan het opstellen van een nieuwe strategie voor de periode 2020-2025, dit 

nieuwe plan is vanaf januari 2020 n werking: https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-

missie/strategie/index.aspx . 
4 De VU alloceert 40% van de studievoorschotmiddelen centraal voor VU-brede plannen en 60% decentraal 

voor facultaire initiatieven 
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decentraal verdelen van de studievoorschotmiddelen is dat alle studenten profijt zullen 

hebben bij de inzet van de studievoorschotmiddelen. 

 

Volgens de verschillende vertegenwoordigers van de instelling bestaat er binnen de VU een 

spanning tussen enerzijds de aanzienlijke groei van instromende studenten en anderzijds de 

wens van studenten en docenten om het onderwijs intensiever en kleinschaliger in te richten. 

Met behulp van een groot deel van de studievoorschotmiddelen (31%), en in lijn met de 

onderwijsdoelstelling om het studiesucces van studenten te vergroten, wil de VU er zorg voor 

dragen dat alle opleidingen hun onderwijs kunnen inrichten met onder andere meer practica, 

kleinschaligere werkgroepen en intensievere begeleiding. Vanuit de studievoorschotmiddelen 

wil de VU investeren in tijd en middelen voor docenten om studenten te kunnen voorzien van 

persoonlijke feedback, het aanstellen van juniordocenten, en het vervangen van colleges 

waar kennisoverdracht centraal staat door activerende onderwijsvormen.   

 

De VU wil 22% van de studievoorschotmiddelen investeren in het thema passende en goede 

onderwijsfaciliteiten. Dit thema sluit aan op de doelstellingen om onderwijs verder te 

innoveren en de student- en onderwijsondersteuning verder te optimaliseren. De VU wil 

onder andere meer onderwijsruimtes creëren met faciliteiten om innovatieve vormen van 

onderwijs en toetsen mogelijk te maken. Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld het invoeren 

van een nieuwe roosterapplicatie om de vindbaarheid van de onderwijsruimtes te 

verbeteren, en het verder uitbreiden van de hoeveelheid digitale leermiddelen.  

 

Voor het thema verdere professionalisering van docenten beoogt de VU 18% van de 

studievoorschotmiddelen te investeren. Dit thema sluit aan op de onderwijsdoelstellingen om 

de kwaliteitscultuur te versterken en om het onderwijs verder te innoveren. Met deze 

middelen wil de VU docenten op verschillende momenten in hun loopbaan 

professionaliseringstrajecten aanbieden. Voorbeelden zijn het professionaliseringstraject voor 

juniordocenten, een BKO5-traject voor promovendi en nieuwe docenten, en SKO6 en LOL7-

trajecten voor medewerkers die de stap willen zetten naar een senior of leiderschapspositie 

in het onderwijs. Andere initiatieven zijn het aanbieden van trainingen in het toepassen van 

het Mixed Classroom concept en Engelse taaltrainingen voor docenten die lesgeven binnen 

een internationale opleiding. Daarnaast opent de VU een expertisecentrum voor 

docentontwikkeling en onderwijsinnovatie8 . 

 

De overige studievoorschotmiddelen (28%) zet de VU in op de overige drie thema’s. Het 

thema meer en betere begeleiding van studenten (6%) sluit aan op de onderwijsdoelstelling 

die het vergroten van het studiesucces van studenten tot doel heeft. De VU streeft er binnen 

het thema studiesucces (14%), dat aansluit op de onderwijsdoelstelling het vergroten van het 

studiesucces van studenten.  Het thema onderwijsdifferentiatie (8%) sluit aan op de 

onderwijsdoelstelling het ontwikkelen van een afgewogen en profilerend portfolio en richt 

zich op het versterken van het VU-onderwijsprofiel via omvangrijke maatschappelijk modules 

zoals ‘Community Service Learning’ en ‘A broader Mind’.  

 

De VU heeft voor een deel van het budget van het Kwaliteitsplan (7,5 miljoen euro), voor de 

periode 2021-2024 nog niet definitief vastgesteld waaraan dit zal worden besteed. Zij heeft 

 
5 Basis Kwalificatie Onderwijs 
6 Senior Kwalificatie Onderwijs 
7 Leergang Onderwijskundig Leiderschap 
8 Het VU Network for Teaching and Learning 
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voor de verdeling van dit budget werkgroepen ingesteld die op basis van de midterm-

resultaten onderzoek doen naar een passende bijbesteding van het budget.  In overleg met 

studenten is ervoor gekozen wat reserve te houden. 

 

De vertegenwoordigers van het CvB, de USR en de RvT geven aan dat zij de 

studievoorschotmiddelen beschouwen als een impuls waarmee de VU haar ambities versneld 

mogelijk kan maken. De VU wil projecten zoveel mogelijk binnen bestaande 

kwaliteitszorgsystemen uitvoeren, om de organisatie zo min mogelijk extra te belasten. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel constateert dat het CvB en de GV gezamenlijk helder en goed gemotiveerd hebben 

waarom zij ervoor hebben gekozen om de zes thema’s uit het sectorakkoord te financieren 

vanuit de studievoorschotmiddelen. De keuzes die de instelling heeft gemaakt sluiten goed 

aan bij de cultuur binnen de VU en de onderwijsvisie. De thema’s passen bij de bredere 

onderwijsdoelstellingen uit de Onderwijsagenda en de samenhang tussen de zes thema’s en 

de onderwijsdoelstellingen komt goed in het Kwaliteitsplan naar voren.  

 

Volgens het panel heeft de VU voldoende aangetoond dat haar voornemens en doelen 

bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Er is op zowel centraal als 

decentraal niveau goed nagedacht over de wijze waarop de VU de onderwijskwaliteit wil 

verbeteren. De keuze om de studievoorschotmiddelen zowel centraal als decentraal te 

alloceren, heeft in de ogen van het panel geleid tot een veelheid aan centrale en decentrale 

initiatieven. De vele initiatieven zijn ontstaan vanuit de verschillende behoeftes van de 

faculteiten en de bottom-up benadering binnen de VU. Dit geeft volgens het panel weer dat 

de VU rekening houdt met de verschillen die er tussen de faculteiten zijn.  

 

Volgens het panel gaven het College van Bestuur, de ondernemingsraad, de Universitaire 

Studentenraad en de Raad van Toezicht duidelijk weer dat zij de studievoorschotmiddelen 

beschouwen als een mogelijkheid om de door de VU vastgestelde onderwijsvisie en 

onderwijsdoelstellingen versneld door te voeren.  

 

Het panel concludeert dat het Kwaliteitsplan bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs en voldoende past bij de onderwijsvisie van de instelling. Tevens stelt ze vast dat 

niet alle studievoorschotmiddelen voor de periode 2021-2024 geoormerkt zijn waardoor niet 

alle middelen voor de eerste drie jaren (2019-2020-2021) zijn vastgelegd. Dit is strijdig met 

het protocol waardoor criterium 1 niet kan voldoen. 

 

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Vrije Universiteit Amsterdam niet voldoet aan criterium 1. 
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2.2 Criterium 2 

De interne belanghebbenden zijn in voldoende mate betrokken bij het opstellen van het plan 

en er is voldoende draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden. 

2.2.1 Bevindingen 

Tijdens het totstandkomingsproces van het Kwaliteitsplan zijn tussen juni 2018 en juli 2019 de 

Universitaire Studentenraad, de ondernemingsraad, decanen, portefeuillehouders onderwijs, 

de stuurgroep onderwijskwaliteit (STOK), het College van Bestuur, de VU Adviesraad9, de 

directie en de Raad van Toezicht in verschillende samenstellingen bijeengekomen. Voor het 

eerste overleg over, van, voor het opstellen van het Kwaliteitsplan kwam het CvB samen met 

de USR en de OR bijeen om de inrichting van het proces te bespreken. Vervolgens hebben de 

faculteiten samen met hun medezeggenschapsraden een proces ontwikkeld voor het 

opstellen van hun facultaire meerjarenonderwijsplannen waar de kwaliteitsplannen een 

onderdeel van vormen.  

 

De VU organiseerde tijdens en na het totstandkomingsproces van het Kwaliteitsplan in totaal 

vier kwaliteitsconferenties. Tijdens de eerste twee conferenties kwamen centrale en 

decentrale medezeggenschapsraden, decanen, portefeuillehouders onderwijs en de 

directeuren van de diensten, bijeen gericht op het proces en het invullen van het 

Kwaliteitsplan. Vervolgens bracht de STOK advies uit over de facultaire meerjarenplannen 

onderwijs aan de faculteiten en het CvB. Het overleg van portefeuillehouders onderwijs (OPO) 

bestudeerde de VU-brede plannen en bracht hier advies over uit aan het CvB. Aan de hand 

van de opgehaalde informatie stelde het CvB een conceptversie van het Kwaliteitsplan op en 

besprak het concept tijdens verschillende bijeenkomsten met de STOK, OPO, het College van 

Decanen, de GV, de kwaliteitscommissie van de RvT, en de VU Adviesraad.  

 

In februari 2019 stelde het CvB een werkgroep samen die als opdracht had advies te geven 

over de concretisering van het Kwaliteitsplan en het uitvoeren van een nulmeting op het 

Kwaliteitsplan. Daarna volgde de derde kwaliteitsconferentie waar de werkgroep haar ideeën 

over de concretisering van het Kwaliteitsplan bij de deelnemers van de conferentie toetste. 

Na de goedkeuring van het Kwaliteitsplan door de GV n de RvT en de vaststelling van het 

geconcretiseerde Kwaliteitsplan door het CvB, vond de vierde kwaliteitsconferentie plaats. Op 

deze conferentie stonden de adviezen van de werkgroep over de nulmeting en de interne 

monitoring van het Kwaliteitsplan centraal.  

 

Tijdens de gesprekken die het panel voerde met vertegenwoordigers uit de 

medezeggenschapsraden en de RvT, werd door de vertegenwoordigers uitleg gegeven over 

de verdeelsleutel van de studievoorschotmiddelen van 60% voor facultaire projecten en 40% 

voor VU-brede projecten. Als brede universiteit heeft de VU bij de facultaire planvorming 

ruimte gegeven aan de uiteenlopende omstandigheden en behoeften van de faculteiten. De 

vertegenwoordigers streven naar investeringen waar alle studenten baat bij hebben, en 

verliezen de verschillende behoeften per faculteit daarbij niet uit het oog.  

 

Tijdens alle gesprekken die het panel voerde, kwam naar voren dat de totstandkoming van 

het Kwaliteitsplan een heel intensief proces is geweest waar studenten via studentenraden, 

opleidingscommissies en studieverenigingen betrokkenen bij zijn geweest. De 

vertegenwoordigers gaven aan dat de inbreng van studenten en medewerkers op centraal en 

 
9 De Adviesraad is samengesteld uit externe stakeholders van de VU. 



 

12 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken Vrije Universiteit Amsterdam  woensdag 15 januari 2020 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

decentraal niveau ervoor heeft gezorgd dat het Kwaliteitsplan een breed gedragen plan is 

geworden. De studenten en medewerkers met wie het panel sprak gaven aan dat zij tevreden 

zijn met het totstandkomingsproces. De processen zoals die nu zijn ingericht zijn inzichtelijk 

en adresseren de wensen van de studenten.  

 

Ook de RvT gaf tijdens de gesprekken met het panel aan tevreden te zijn met het 

totstandkomingsproces van het Kwaliteitsplan. Het verzoek vanuit de RvT aan het CvB om te 

borgen dat de plannen consistent zijn met andere plannen en de VU-brede visie, is volgens de 

RvT gehonoreerd. Daarnaast gaf de RvT aan dat er voldoende draagvlak voor de plannen 

dient te zijn, en dat de plannen ambitieus, realistisch en haalbaar zijn. Ook aan deze twee 

punten is volgens de RvT voldaan.  

2.2.2 Overwegingen 

Het panel heeft tijdens het locatiebezoek een delegatie van studenten, docenten, 

projectleiders, directie- en bestuursleden gesproken die zeer betrokken is geweest bij de 

invulling van de kwaliteitsafspraken. De totstandkoming van het Kwaliteitsplan betreft een 

goed georganiseerd bottom-up proces, waarin de VU op verschillende manieren zoveel 

mogelijk input uit alle lagen van de organisatie heeft verkregen. Het panel is positief over de 

prominente rol en betrokkenheid van studenten in het totstandkomingsproces. De USR heeft 

zich volgens het panel stevig gepositioneerd en bood tevens ondersteuning aan de decentrale 

FSR. Voorgestelde wijzigingen werden gehoord en in een aantal gevallen ook doorgevoerd.  

 

Het panel is tevens onder de indruk van de actieve rol die de RvT zowel op centraal als 

decentraal niveau heeft gespeeld tijdens het totstandkomingsproces van het Kwaliteitsplan. 

De bevoegde organen gaven tijdens de gesprekken met het panel aan van harte akkoord te 

zijn met het Kwaliteitsplan.  

 

Concluderend stelt het panel vast dat de interne belanghebbenden in voldoende mate 

betrokken zijn bij het opstellen van het Kwaliteitsplan en dat er voldoende draagvlak voor is 

binnen de organisatie. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Vrije Universiteit Amsterdam voldoet aan criterium 2. 

2.3 Criterium 3 

De voornemens in het plan zijn realistisch gelet op de voorgestelde inzet van instrumenten en 

middelen en de organisatie en processen binnen de instelling.  

2.3.1 Bevindingen 

Het panel heeft het Kwaliteitsplan en de centrale en facultaire projecten voor en tijdens het 

locatiebezoek bestudeerd. In het Kwaliteitsplan licht de VU toe hoe de huidige situatie binnen 

de instelling voor de zes gekozen thema’s eruitziet, de resultaten die zij met het inzetten van 

de studievoorschotmiddelen wil bereiken, en de financiële middelen die de instelling per jaar 

zal gaan inzetten. De aangeleverde informatie van de faculteiten verschilde echter zodanig in 

de beschrijving en opzet, dat het panel het bij enkele faculteiten lastig vond om de plannen 

en projecten goed te kunnen beoordelen. Evenwel kregen de keuzes voor de facultaire 

plannen gedurende het locatiebezoek beter vorm en konden de gesprekspartners 

verduidelijken op welke wijze zij de voortgang van de beoogde resultaten zullen gaan 

monitoren.  
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Middels het Kwaliteitsplan wil de VU zowel VU-brede projecten uitvoeren die gericht zijn op 

integrale centrale thema’s als facultaire projecten die gericht zijn op thema’s die per faculteit 

verschillen. De facultaire projecten worden met name als experimenten opgezet. Dat biedt de 

VU de mogelijkheid om projecten kleinschalig op te zetten die later VU-breed kunnen worden 

ingevoerd. Bovendien is er dankzij de studievoorschotmiddelen de financiële ruimte om een 

project te staken op het moment dat in de experimentele fase blijkt dat de verwachtte 

resultaten uitblijven.  

  

De VU koppelt de planvorming, besteding en verantwoording van studievoorschotmiddelen 

aan de reguliere planning & control cyclus van de VU. Binnen deze cyclus monitort de 

instelling de kwaliteitszorg aan de hand van het Instellingsplan, de kadernota, het Jaarplan, de 

periodieke voortgangsrapportages (tweemaands, viermaands, zesmaands, achtmaands en 

jaarrapportages), en het facultair onderwijsverslag en –plan. Vanaf 2019 legt de VU in haar 

jaarverslagen op zowel centraal als decentraal niveau verantwoording af over de besteding 

van de studievoorschotmiddelen. De nulmeting van het Kwaliteitsplan, die vanuit de 

werkgroep concretisering en nulmeting is uitgevoerd, vormt het startpunt van de monitoring. 

Projecten die vanuit de studievoorschotmiddelen worden gefinancierd zijn apart geoormerkt 

en als zodanig in de financiële administratie van faculteiten en diensten opgenomen. In de 

periodieke rapportages en het jaarverslag worden de bestedingen per project verantwoord. 

Een controller kijkt in deze rapportages op zowel centraal als decentraal niveau naar de 

voortgang van de projecten. Jaarlijks wordt er door het CvB en de RvT gekeken of de 

voornemens en doelen die de VU per kwaliteitsthema heeft uitgewerkt zijn verwezenlijkt. 

Projecten waar de studievoorschotmiddelen niet (volledig) aan zijn besteed worden gekort of 

herijkt.  

 

Uit alle gesprekken bleek dat een deel van de projecten duidelijk meetbare, kwantitatieve 

indicatoren omvat, zoals het project om meer studieplekken te creëren. Voor een aantal 

projecten echter is het volgens de verschillende gesprekspartners lastig om de voornemens in 

kwantificeerbare indicatoren uit te drukken. De VU zal daarom de voortgang van deze 

projecten op andere wijzen monitoren, zoals het voeren van voortgangsgesprekken met 

studenten en docenten. 

 

De verschillende gesprekspartners gaven tijdens de gesprekken met het panel aan dat de VU 

korte communicatielijnen heeft waardoor faculteiten, het bestuur, en de 

medezeggenschapsraden snel en flexibel kunnen handelen. De RvT ziet vanuit haar 

toezichthoudende rol toe op de uitvoering van het Kwaliteitsplan en spreekt geregeld zowel 

de leden van het CvB, als het bestuur, de medewerkers en studenten van de faculteiten.  

 

In 2021 worden de VU-brede en facultaire projecten geëvalueerd tijdens de zogenoemde 

midterm review. De midterm is een peer review dat onderdeel uitmaakt van het interne 

kwaliteitszorgsysteem van de opleidingsvisitatiecyclus. Tijdens de midterm wordt onder meer 

gekeken naar de verdeling van de budgetten op centraal en decentraal niveau. De 

verschillende gesprekspartners van het panel gaven aan dat de review de VU in staat stelt om 

halverwege de doorlooptijd van het Kwaliteitsplan duidelijkheid te verschaffen over de mate 

waarin de voornemens uit het Kwaliteitsplan gerealiseerd zijn en of er aanpassingen nodig 

zijn. De midterm kan een aanleiding vormen voor een nieuwe verdeling van de budgetten. 

Mocht uit de midterm de aanbeveling volgen om de budgetten te herverdelen, dan zal de 

herverdeling altijd in nauw overleg tussen het CvB, de faculteiten, diensten en de GV 

gebeuren.  
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2.3.2 Overwegingen 

Het Kwaliteitsplan is volgens het panel omgezet in diverse concrete voornemens en  doelen. 

Het geoormerkte geld en de aparte administratie die de VU voert, in combinatie met het 

reguliere kwaliteitszorgsysteem van de VU, zorgt er volgens het CvB, de 

medezeggenschapsraden en de RvT voor dat zij de voortgang van de projecten op 

verschillende niveaus goed kunnen monitoren. Het panel concludeert dat het kwaliteitsplan 

geïntegreerd wordt in de kwaliteitszorgprocessen van de VU. Deze processen zijn adequaat 

waardoor de controle op de kwaliteitsafspraken geborgd wordt.  

 

Hoewel het panel positief is over de controle op het Kwaliteitsplan, heeft de verdeling van de 

studievoorschotmiddelen binnen de verschillende faculteiten, waar initiatieven veelal 

bottom-up tot stand komen, geleid tot een veelheid aan centrale en decentrale initiatieven. 

De verschillen die het panel in de facultaire plannen en projecten heeft waargenomen leiden 

tot de aanbeveling om een aantal richtlijnen op te stellen voor verfijning in de uitwerking 

decentrale plannen en projecten. Deze richtlijnen dienen aan te sluiten op het centrale 

Kwaliteitsplan van de VU, en ondersteuning te bieden aan faculteiten om de facultaire 

plannen verder aan te scherpen. Daarnaast adviseert het panel om enkele centrale en 

decentrale indicatoren verder te verduidelijken. Het panel ziet de midterm review als een 

goed instrument dat flexibiliteit biedt om VU-brede en facultaire plannen verder te 

verbeteren.  

 

Concluderend stelt het panel vast dat de voorgestelde inzet van instrumenten en middelen 

om de plannen te verwezenlijken en te monitoren, realistisch zijn binnen de organisatie en 

processen van de VU.  

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Vrije Universiteit Amsterdam voldoet aan criterium 3. 
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3 Bijlagen  

3.1 Het panel 

De NVAO heeft het panel benoemd dat de beoordeling heeft uitgevoerd. De experts voor de 

beoordeling zijn onafhankelijk van de instelling. Het panel beschikt gezamenlijk over 

bestuurlijke deskundigheid, hoger onderwijsdeskundigheid, deskundigheid op het gebied van 

de inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen, een vertegenwoordiger van de 

studenten en een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk veld c.q. werkveld. Het panel is 

door de NVAO getraind voor de uitvoering van de beoordeling. Het rapport wordt geschreven 

door een gecertificeerd secretaris, die tevens door NVAO is getraind.  

 

De samenstelling van het panel met daarbij een korte beschrijving van de panelleden is te 

vinden in de factsheet (toegevoegd aan dit adviesrapport). 

 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek aan de instelling eerste indrukken uitgewisseld. 

Op de ochtend van de bezoekdag heeft het panel vooroverleg gehad, tijdens dit overleg zijn 

de vragen geïnventariseerd. Vervolgens heeft het panel gesproken met een 

vertegenwoordiging uit de instelling, zijnde tenminste het College van Bestuur, een 

vertegenwoordiging van de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. Indien de middelen 

decentraal worden besteed, heeft het panel ook gesproken met decentrale 

vertegenwoordigers.  

 

Na een interne beraadslaging heeft het panel mondeling de bevindingen op hoofdlijnen 

teruggekoppeld aan de instelling. 

 

Het adviesrapport is door de secretaris opgemaakt binnen twee weken na de bezoekdag. Dit 

is voorgelegd aan de panelleden en van suggesties voorzien. Vervolgens is er ter bevordering 

van de consistentie overleg gevoerd bij de NVAO met secretarissen van andere 

beoordelingen. Het concept adviesrapport is voor feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de 

instelling waarna het advies definitief is vastgesteld. Het adviesrapport is vervolgens 

aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

3.2 Programma van het locatiebezoek 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 

09.00 – 10.45 Vooroverleg Panel 

10.45 – 11.30 Gesprek 1 Projectleiders 

11.30 – 12.15 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

12.15 – 12.30 Pauze Panel 

12.30 – 13.00 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

13.00 – 14.00 Gesprek 4 (met lunch) College van Bestuur  

14.00 – 15.30 Paneloverleg Panel 

15.30 – 16.00 Terugkoppeling  Genodigden door instelling te bepalen 
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3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Voorafgaand aan het bezoek is aan het panel de volgende documentatie beschikbaar gesteld: 

• Kwaliteitsplan Onderwijs 2019-2024 

• Instellingsplan 2015-2020 

• Instellingsplan 2020-2025 (concept) 

• Handboek onderwijskwaliteit bestaande uit:  
1. Onderwijsorganisatie  
2. Internationalisering 

3. Onderwijsevaluatie 

4. Programma 

5. Kwaliteitszorg (systeem van kwaliteitszorg) 

6. Honoursprogramma 

7. Personeelsbeleid in het kader van onderwijs 

8. Studentbegeleiding 

9. Studeren met functiebeperking 

10. Toetsbeleid (toetskader) 

11. Taalbeleid  

• Onderwijsagenda 2013-2017 

• Onderwijsagenda 2018-2023 

• Zesmaandsrapportage Onderwijsagenda 2019 

• Geconcretiseerde Onderwijsvisie 

• Analyse STOK Risicomanagement 

• Raamwerk Onderwijsprestaties (bij Handboek H. 7) 

• Beschrijving instrumenten interne kwaliteitszorg 
o Midterm reviews 
o Meelezen zelfevaluatierapporten 
o Doorontwikkeling instrument midterm review 

• Formats jaarverslagen 

• Handreiking Opleidingscommissies 

• Handreiking Examencommissies 

• Laatste resultaten van NSE, NAE, Alumnimonitor, ISB, medewerkerstevredenheid 

• Accreditatieportret 

• Rapport diversiteitssensitief onderwijs 

• Code of practice VU Analytics 

• Achtergrondinformatie kwaliteitsplan 
o Meerjarenplannen faculteiten 2018 incl. tabel 2019  

 

 

 

https://www.vu.nl/nl/Images/H1_Onderwijsorganisatie_2017_DEF_tcm289-153865.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H2_Internationalisering_2017_DEF_tcm289-153863.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H3_Onderwijsevaluatie_dec_2015_tcm289-153864.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H4_Programma_2017_DEF_tcm289-153867.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H5_Kwaliteitszorg_jan_2018_def_tcm289-373445.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H6_Honoursprogramma_dec_2015_tcm289-373446.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H7_Personeelsbeleid-in-het-kader-van-onderwijs-2017_DEF_tcm289-153866.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H8_Studentbegeleiding_2017_DEF_tcm289-153869.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H9_Studeren_met_functiebeperking_2017_DEF_tcm289-373447.pdf
https://www.vu.nl/nl/Images/H_10_VU-Toetskader_Versie_DEF_aug_2018_tcm289-153870.pdf
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• Lid Barbara Schaefers Drs. Barbara Schaefers studeerde Duits, Engels met lesbevoegdheid en later 
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• Student-lid Abush Derks Abush Derks studeert Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. Hij zit voor deze opleiding in de opleidingscommissie. 
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• Procescoördinator Lieve Desplenter
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1 Inleiding 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Vrije Universiteit Amsterdam 

Vestigingsplaats Amsterdam 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Aanleiding 

In januari 2020 heeft het bezoek in het kader van de planbeoordeling kwaliteitsafspraken van 

de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) plaatsgevonden. Het panel adviseerde de NVAO een 

negatief advies aan de minister van OCW te geven. Het bestuur van de NVAO heeft dit 

oordeel overgenomen. De VU heeft kenbaar gemaakt dat zij het oneens is met dit oordeel. De 

instelling stelt dat het oordeel onzorgvuldig tot stand is gekomen en feitelijk onjuist is.  

 

In het bestuurlijk gesprek heeft de NVAO aan de Vrije Universiteit Amsterdam voorgesteld om 

het onderdeel waarop het negatief oordeel gebaseerd is te laten verifiëren door een nieuwe 

commissie. De instelling heeft hiermee ingestemd.  

1.3 Verificatiecommissie 

In april 2020 heeft de NVAO een verificatiecommissie ingesteld. Deze bestond uit de volgende 

leden: 

• Dr. Jan Welmers (voorzitter), oud-bestuurder Fontys en momenteel lid van de Raad 

van Bestuur van Zorgketen Heliomare;  

• Prof. dr. Mariëlle Heijltjes (lid), hoogleraar Managerial Behaviour en directeur UMIO 

professional development aan de Universiteit Maastricht;  

• Tim van Oort LLB (student-lid), masterstudent Recht en Bestuur aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Anke Schols (coördinator kwaliteitsafspraken NVAO) en Lieve Desplenter (procescoördinator 

kwaliteitsafspraken VU) ondersteunden de commissie vanuit de NVAO. Floor Meijer trad op 

als onafhankelijk secretaris van de verificatiecommissie. 

 

De experts voor de beoordeling zijn onafhankelijk van de instelling. De verificatiecommissie 

beschikt gezamenlijk over bestuurlijke deskundigheid, hoger onderwijsdeskundigheid, 

deskundigheid op het gebied van de inrichting en effectiviteit van kwaliteitszorgsystemen, 

een vertegenwoordiger van de studenten en een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk 

veld c.q. werkveld. De commissieleden hadden allen ervaring met de beoordeling 

kwaliteitsafspraken en zijn hiervoor getraind. De commissie heeft van de NVAO een instructie 

gekregen voor de uitvoering van de verificatie. Het rapport werd geschreven door een 

gecertificeerd secretaris, die tevens door NVAO is getraind. 
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1.4 Opdracht en procedure 

De verificatiecommissie heeft opdracht gekregen om vast te stellen of: 

• op basis van de geleverde documentatie de inzet van de in het aanvraagdossier nog niet 

toebedeelde middelen ter grootte van M€7,5 in aanvullende documentatie wel is 

verantwoord en geoormerkt; 

• de middelen concreet uitgewerkt zijn voor de periode 2019-2021; 

• de medezeggenschap en de RvT met de inzet van de maatregelen en de inzet van de 

middelen heeft ingestemd. 

 

De verificatiecommissie heeft deze opdracht op basis van deskresearch vervuld. Het verzoek 

van de NVAO aan de verificatiecommissie luidde om op basis van de documentatie die voor 

de commissie beschikbaar was tijdens het locatiebezoek eigenstandig tot een oordeel te 

komen over de drie onderdelen zoals die in de opdracht zijn geformuleerd.  

 

De commissieleden formuleerden elk schriftelijk hun eerste indrukken op basis van de 

bestudering van de documenten. Vervolgens heeft de commissie tijdens een digitaal overleg 

op 22 april 2020 een onderbouwd oordeel over de drie onderdelen van de 

opdrachtformulering vastgesteld. De secretaris heeft de bevindingen en overwegen van de 

commissie uitgewerkt tot een adviesrapport. Na verwerking van het commentaar van de 

commissieleden op een eerste versie van dit rapport, heeft de commissie het rapport op 19 

mei 2020 aangeboden aan het bestuur van de NVAO.  

1.5 Documentatie 

De verificatiecommissie heeft haar bevindingen, overwegingen en oordeel gebaseerd op de 

volgende documenten: 

 

1. De oorspronkelijke documenten waarover het eerste panel beschikte 

A. Facultaire plannen 

i. Faculteit der Bètawetenschappen (BETA) 

ii. School of Business and Economics (SBE) 

iii. Geesteswetenschappen (humanities) 

iv. Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) 

v. Rechtsgeleerdheid (RCH) 

vi. Religie en Theologie (FRT) 

vii. Sociale Wetenschappen (FSW) 

viii. Tandheelkunde (ACTA) 

ix. Geneeskunde (GNK) 

x. University college (AUC) 

B. Toelichting facultaire plannen 

C. Verslagen van kwaliteitsconferenties 

D. Zesmaands-rapportage (die ook ter inzage lag tijdens verkennend bezoek). 

E. Kwaliteitsplan Onderwijs 2019-2024 

 

2. De meerjarenbegroting (‘totaalbegroting’) die de VU aan de NVAO heeft overlegd in 

reactie op het conceptadviesrapport. Deze gedetailleerde versie van de begroting 

heeft het panel dat de planbeoordeling uitvoerde niet gezien.  
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2 Beoordeling 

2.1 Vraag 1 

Is, op basis van de geleverde documentatie, de inzet van de in het aanvraagdossier nog niet 

toebedeelde middelen ter grootte van M€7,5 in de aanvullende documentatie wel 

verantwoord en geoormerkt? 

2.1.1 Bevindingen 

Ter beantwoording van deze vraag heeft de verificatiecommissie in de eerste plaats het 

Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2019-2024 (hierna: Kwaliteitsplan) geraadpleegd. Hierin licht de 

VU voor elk van de zes kwaliteitsthema’s toe welke voornemens zij met de 

studievoorschotmiddelen wil verwezenlijken. Het Kwaliteitsplan maakt duidelijk dat de VU 

voor de periode 2021-2024 voor een deel van het VU-breed beschikbare budget nog geen 

definitieve bestemming bepaald had. Volgens het Kwaliteitsplan gaat het om een 

totaalbedrag van M€7,5 (al tellen de in bijlage 1 van het plan genoemde bedragen op tot 

M€8,1). Tabel 3 (‘Budgetten per thema’, pagina 18-19) laat zien dat dit restbedrag wel is 

meegenomen in de VU-brede budgetten voor de kwaliteitsthema’s. Echter: uit hoofdstuk 5 

(‘Monitoring en evaluatie’) van het Kwaliteitsplan blijkt dat het bedrag bij verschijnen van het 

plan, eind 2019, nog niet was toegekend aan specifieke voornemens en doelstellingen binnen 

de betreffende kwaliteitsthema’s. Om een bestemming voor het restbedrag aan te wijzen, 

zijn volgens het Kwaliteitsplan in overleg met de medezeggenschap (vier) werkgroepen 

ingesteld. Uit de tekst blijkt dat het voorstel van deze werkgroepen voor de toewijzing voor 

het najaar van 2019 werd voorzien. Het Kwaliteitsplan vermeldt bovendien dat dit voorstel 

mogelijk zou kunnen leiden tot een andere verdeling van de budgetten over de zes 

kwaliteitsthema’s en – in samenhang daarmee – tot aanpassingen in de voornemens per 

thema.  

 

In aanvulling op de toelichting in het Kwaliteitsplan heeft de verificatiecommissie de 

verslagen van vier aan de kwaliteitsafspraken gewijde conferenties bestudeerd. Op deze 

conferenties, gehouden in de periode juli 2018 tot september 2019, spraken interne 

stakeholders over de planvorming. Het verslag van de conferentie van 27 maart 2019, evenals 

bijlage 1 van het Kwaliteitsplan, toont aan dat het resterend budget van M€7,5 in het voorjaar 

van 2019 provisioneel verdeeld was over vijf kwaliteitsthema’s, te weten: (1) Studiesucces, (2) 

Studentbegeleiding, (3) Onderwijsdifferentiatie, (4) Onderwijsfaciliteiten en (5) 

Docentkwaliteit, met een zwaartepunt binnen de laatstgenoemde twee thema’s. Op de 

conferentie werd bovendien een tijdslijn geschetst voor de allocatie van het resterende 

bedrag. De inmiddels ingestelde vier werkgroepen zouden volgens het verslag voor de zomer 

van 2019 een advies uitbrengen over de concrete projecten die binnen deze thema’s met het 

gereserveerde bedrag konden worden gefinancierd. Vervolgens zouden de verschillende 

gremia in het najaar gelegenheid krijgen om zich over dit advies uit te spreken, waarna het 

College van Bestuur (CvB) voor het eind van 2019 een besluit kon nemen over de adviezen. 

Pas daarna zou opdracht worden gegeven om een projectvoorstel voor de besteding uit te 

werken. Het verslag van de volgende conferentie, gehouden op 16 september 2019, bevestigt 

dat besluitvorming over de adviezen voor de toekenning van de niet-bestemde 

studievoorschotmiddelen periode 2021-2024 in het najaar van 2019 op de agenda van het 

CvB zou staan. De verificatiecommissie beschikt niet over verdere stukken waaruit blijkt of de 

oordeels- en besluitvorming over het voorstel inderdaad volgens de geschetste tijdslijn heeft 

plaatsgevonden. 
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Een aanvullend stuk, waarin het oorspronkelijke panel geen inzage heeft gehad, is de 

‘totaalbegroting’ (versie 1 januari 2020) voor de VU-brede projecten. In deze begroting 

verdeelt de VU de centraal te besteden studievoorschotmiddelen voor de periode 2019-2024 

over de zes kwaliteitsthema’s en de onderliggende voornemens en bijbehorende projecten. 

Het advies van de werkgroepen is in deze begroting meegenomen, door met een groene 

arcering aan te geven over welke voornemens en projecten het resterende bedrag van M€7,5 

volgens voorstel verspreid zal worden. De verificatiecommissie stelt vast dat de bestedingen 

vanuit het restbedrag in de groen gearceerde velden optellen bij al eerder geplande uitgaven, 

tot een totale uitgave van circa M€8,3. De begroting differentieert niet tussen beide 

categorieën en geeft daarmee geen inzage in de exacte bedragen waarop de uitverkozen 

voornemens en activiteiten jaarlijks vanuit het restbedrag kunnen rekenen.  

2.1.2 Overwegingen 

De verificatiecommissie concludeert dat op grond van de bestudeerde materialen niet 

duidelijk is hoe en waaraan het restbedrag van M€7,5 (of op zijn minst het aandeel dat 

voorzien is tot 2021) precies zal worden besteed. Uit de totaalbegroting kan niet worden 

opgemaakt hoe de VU dit specifieke bedrag verspreid over de jaren wil uitgeven. Daarbij is er 

geen consistentie in de bedragen die in de verschillende documenten zijn opgenomen. Niet 

alleen in financiële zin, maar ook in inhoudelijke zin blijft de besteding ongewis. De 

totaalbegroting noemt weliswaar specifieke projecten (bijvoorbeeld: ‘handleidingen en 

formats tools’, ‘voting tool’), maar deze worden in de documentatie niet nader toegelicht. 

Omdat de commissie geen zicht heeft op de achterliggende inhoud, kan zij deze labels niet 

goed beoordelen. Daarnaast wijst de commissie erop dat de formele status van de overlegde 

begroting uit de stukken niet kan worden opgemaakt, de toelichting op de begroting spreekt 

slechts van ‘adviezen werkgroepen’. Of de medezeggenschap heeft ingestemd met de 

begroting en of het CvB deze heeft vastgesteld, wordt niet vermeld. Daarmee is onzeker of de 

middelen vanuit het restbedrag inderdaad op de voorgestelde wijze zullen worden 

uitgegeven.  

 

Op basis van deze overwegingen concludeert de verificatiecommissie dat de inzet van de in 

het aanvraagdossier nog niet toebedeelde middelen in de aanvullende documentatie niet 

afdoende financieel en inhoudelijk verantwoord is. In de gepresenteerde begroting is de 

besteding weliswaar gealloceerd aan specifieke projecten, maar de verificatiecommissie kan 

uit de stukken niet afleiden welke activiteiten er binnen deze projecten ondernomen worden 

en of de door de werkgroepen voorgestelde reservering definitief is, of nog onderhevig is aan 

oordeelsvorming en instemming door CvB en medezeggenschap. 

2.1.3 Oordeel 

De verificatiecommissie is van oordeel dat het antwoord op vraag 1 negatief is. 
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2.2 Vraag 2 

Zijn de middelen concreet uitgewerkt voor de periode 2019-2021? 

2.2.1 Bevindingen 

De verificatiecommissie beschouwt deze vraag als toegespitst op de uitwerking van de 

middelen die onderdeel zijn van het restbedrag van M€7,5. In het verslag van de 

kwaliteitsconferentie van 27 maart 2019 leest de commissie dat uitwerking van 

projectvoorstellen voor de gehonoreerde projecten zou plaatsvinden ná de besluitvorming 

van het CvB over de voorstellen van de werkgroepen. In het voorjaar van 2020 zou vervolgens 

een besluit worden genomen over de toekenning van de projectbudgetten. In de 

documentatie wordt in de mate van uitwerking van activiteiten geen scherp onderscheid 

aangebracht tussen de periode 2019-2021 en de daaropvolgende jaren. De commissie stelt 

vast dat de totaalbegroting, inclusief de groene arcering, betrekking heeft op de volledige 

looptijd van de kwaliteitsafspraken. 

2.2.2 Overwegingen 

Aansluitend bij de overwegingen ten aanzien van vraag 1, constateert de verificatiecommissie 

dat de besteding van de middelen uit het restbedrag ten tijde van de planbeoordeling niet 

concreet was uitgewerkt voor de periode 2019-2021.  

2.2.3 Oordeel 

De verificatiecommissie is van oordeel dat het antwoord op vraag 2 negatief is. 

2.3 Vraag 3 

Hebben de medezeggenschap en de RvT met de inzet van de maatregelen en de inzet van de 

middelen ingestemd? 

2.3.1 Bevindingen 

De verificatiecommissie stelt vast dat de VU het procesverloop van oordeels- en 

besluitvorming beschrijft in het Kwaliteitsplan, in een toelichting bij de totstandkoming van 

de facultaire plannen (daterend van 17 november 2019) en in de verslagen van de 

conferenties. Uit deze stukken blijkt dat het Kwaliteitsplan in januari 2019 in conceptvorm 

met de centrale medezeggenschap (de Gezamenlijke Vergadering, GV) is besproken. Daarop 

gaf de GV in haar advies van 28 januari 2019 (bijlage 2 van het Kwaliteitsplan) aan met het 

plan te kunnen instemmen onder twee voorwaarden. Deze betroffen onder meer het nader 

concretiseren van de voornemens. Het CvB stelde hierop een werkgroep concretisering en 

nulmeting in, die in haar advies van juli 2019 voorstellen heeft gedaan voor aanpassing van 

het Kwaliteitsplan. De GV heeft vervolgens in haar brief van 16 juli 2019 (bijlage 5 van het 

Kwaliteitsplan) ‘met in achtneming’ van een aantal genoemde overwegingen ingestemd met 

het aangepaste Kwaliteitsplan. De Raad van Toezicht (RvT) had de eerdere versie van het plan 

op dat moment reeds goedgekeurd, zo blijkt uit haar besluit van 26 maart 2019 (bijlage 4 van 

het Kwaliteitsplan). Op 23 juli 2019 stelde het CvB het geconcretiseerde kwaliteitsplan vast. 

Hierboven is reeds vermeld dat uit de documentatie blijkt dat vier werkgroepen opdracht 

kregen om in de zomer van 2019 een advies uit te brengen over de inzet van het restbedrag 

van M€7,5. Volgens het verslag van de conferentie gehouden op 27 maart 2019 zou een 

subcommissie van de GV het CvB in het najaar van 2019 over dat voorstel adviseren, waarna 
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besluitvorming zou volgen. De verificatiecommissie stelt vast dat de documentatie geen zicht 

biedt op het verdere procesverloop in het najaar van 2019. Uit de stukken is niet af te leiden 

of de medezeggenschap geadviseerd heeft over het voorstel en hoe haar advies luidde. Ook is 

onduidelijk of de medezeggenschap en de RvT zich hebben kunnen uitspreken over de 

totaalbegroting van 1 januari 2020, waarin het advies van de werkgroepen over de besteding 

van het restbedrag is verwerkt.  

2.3.2 Overwegingen 

Uit de beschikbare documentatie kan de verificatiecommissie niet vaststellen of 

medezeggenschap en RvT hebben ingestemd met de bestemming van de middelen uit het 

restbedrag. Beide gremia stemden in de lente/zomer van 2019 in met het voorstel voor de 

besteding van het overgrote deel van de toegekende studievoorschotmiddelen, maar dat 

voorstel betrof nog niet de besteding van de resterende M€7,5. Projectvoorstellen voor deze 

besteding zouden, volgens de geschetste tijdslijn, pas in 2020 afgerond worden. Zodoende 

kan feitelijk worden vastgesteld dat de medezeggenschap en de RvT op het moment van de 

planbeoordeling in januari 2020 in ieder geval niet met de uitwerking van de inzet van de 

resterende middelen hadden ingestemd.  

 

Ten aanzien van de RvT stelt de commissie bovendien vast dat deze volgens het bij de stukken 

gevoegde besluit van 26 maart 2019 (expliciet) de versie van het Kwaliteitsplan van 7 januari 

2019 heeft goedgekeurd, ondanks dat in dit besluit al melding werd gemaakt van een 

herziene versie. Uit de documentatie is niet op te maken of de RvT vervolgens ook formeel 

zijn goedkeuring heeft gegeven aan de door het CvB vastgestelde versie van het 

Kwaliteitsplan van 23 juli 2019.  

2.3.3 Oordeel 

De verificatiecommissie is van oordeel dat het antwoord op vraag 3 negatief is. 

2.4 Conclusie 

De verificatiecommissie heeft de drie vragen uit de opdracht van de NVAO in sterke 

onderlinge samenhang beschouwd en beantwoord. Zij stelt vast dat de documentatie 

aangeeft op welke wijze het restbedrag van M€7,5 is verdeeld over de kwaliteitsthema’s. Ook 

blijkt dat de vier daartoe in het leven geroepen werkgroepen in 2019 een voorstel hebben 

gedaan voor de verdeling van het bedrag over voornemens en onderliggende projecten. In de 

gepresenteerde totaalbegroting over de periode 2019-2024 is dat voorstel meegenomen, al 

zijn de middelen afkomstig uit het restbedrag niet zelfstandig opgenomen en dus niet als 

aparte categorie in de begroting herkenbaar. Op de processtappen die volgden op het advies 

van de werkgroepen geeft de documentatie geen zicht. Onduidelijk is of de medezeggenschap 

zich heeft uitgesproken over het advies van de werkgroepen en of het CvB daarover conform 

de geschetste tijdslijn een besluit heeft genomen. De formele status van de gepresenteerde 

totaalbegroting, inclusief de voorstellen van de werkgroepen, is de commissie onbekend. Wel 

kan de commissie met zekerheid vaststellen dat projectvoorstellen voor de besteding van het 

restbedrag op het moment van de planbeoordeling (nog) niet waren uitgewerkt: deze stap 

stond immers pas voor begin 2020 op het programma. Uit deze vaststelling volgt dat de 

medezeggenschap en RvT niet hebben kunnen instemmen met de exacte inzet van de 

middelen. 
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Op grond van deze constateringen meent de commissie dat het antwoord op de drie vragen 

uit de opdracht negatief is.  

 

Den Haag, 13 mei 2020  

 

Namens de commissie benoemd ter verificatie van de planbeoordeling van de 

kwaliteitsafspraken van Vrije Universiteit Amsterdam,  

 

 

 

 

Jan Welmers Floor Meijer 

(voorzitter) (secretaris) 
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