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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel heeft geoordeeld dat de voorstellen voor de kwaliteitsafspraken 2019-2024 
voldoen aan alle drie de beoordelingscriteria. Het panel komt daarmee op een positief advies 
aan de NVAO over deze voorstellen. Dit oordeel is gebaseerd op het informatiedossier, de 
gesprekken op 8 april 2019 en de aanvullende documenten. 

Criterium 1 

De Open Universiteit (OU) heeft ervoor gekozen de studievoorschotmiddelen in te zetten op 
twee thema’s: “vergroten studiesucces” en “verbeteren onderwijsfaciliteiten”. Uit de 
gesprekken is duidelijk geworden dat deze keuze is gemaakt in samenspraak met en met 
instemming van de medezeggenschap. 
 
De OU heeft ervoor gekozen de uitvoering van de voorstellen voor de kwaliteitsafspraken 
2019- 2024 binnen het reeds lopende yOUpractice project te plaatsen. Dit project is 
uitgesplitst in veel deelprojecten die meer kans van slagen hebben dankzij de extra middelen 
die door de kwaliteitsafspraken beschikbaar zijn gekomen. De projecten verschillen behoorlijk 
in omvang. Dat wordt mede veroorzaakt doordat het een iteratief en intensief proces is 
geweest van inventariseren en overleggen met de medezeggenschap. yOUpractice is opgezet 
met als doel de kwaliteit van het onderwijs binnen de OU te verbeteren en vloeit voort uit de 
recente grote onderwijshervormingen die plaats hebben gevonden. Hiermee past het goed 
binnen de bredere onderwijsvoornemens en de onderwijsvisie van de instelling. 

Criterium 2 

Binnen de overlegstructuren van de Open Universiteit zijn gesprekken gevoerd over de inzet 
van de studievoorschotmiddelen. Zowel de medewerkers- als de studentgeleding zijn actief 
betrokken geweest in het proces om tot de keuzes van thema’s, doelen en voornemens te 
komen. De instelling heeft hiervoor nieuwe overlegstructuren opgezet en daarnaast ook de 
inspraakmogelijkheden in het reguliere proces geborgd. De Raad van Toezicht is ook actief 
betrokken geweest bij het proces van besluitvorming aangaande de inzet van de 
studievoorschotmiddelen. De instelling heeft de medezeggenschap hierin gefaciliteerd door 
het proces in te bedden in duurzame overlegstructuren. 
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Criterium 3 

Uit het informatiedossier was het voor het panel aanvankelijk lastig zicht te krijgen op de 
mate van concreetheid van de voornemens binnen de plannen van de Open Universiteit. Na 
de gesprekken en de bestudering van de aanvullende documentatie over de voornemens 
binnen de projecten is voor het panel helder geworden dat die voldoende concreet zijn en de 
voortgang ervan nauwgezet wordt gevolgd door daarvoor goed ingerichte gremia binnen de 
organisatie. 
 
Den Haag, 11 juni 2019 
 
Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Open 
Universiteit,  
 
 
 
 
Ton van Haaften Otto Schrofer 
(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling Open Universiteit 
Vestigingsplaats(en) Heerlen 
Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De OU heeft in het hoger onderwijsbestel als publiek bekostigde universiteit de opdracht om 
in verwevenheid met onderzoek open hoger afstandsonderwijs te ontwikkelen en aan te 
bieden. Kenmerkend voor het onderwijs is het open karakter, afstandsonderwijs, flexibiliteit 
en maatwerk. De ontwikkeltaak is gestoeld op eigen onderzoek en de eigen onderwijspraktijk 
en is tevens gericht op het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger 
onderwijs. Doelgroepen vormen met name mensen van 18 jaar en ouder die het volgen van 
onderwijs combineren met werk, zorgtaken of andere activiteiten. Ook richt de OU zich op 
mensen die vanwege hun vooropleiding geen toegang hebben tot het traditionele hoger 
onderwijs. De instelling positioneert zich dan ook als dé universiteit voor deeltijdonderwijs. 
 
De kern van het opleidingenaanbod van de OU bestaat uit academische bachelor- en 
masteropleidingen. Studenten kunnen onderdelen van deze opleidingen ook als afzonderlijke 
cursussen volgen. Daarnaast heeft de OU een onderwijsaanbod van schakelprogramma’s die 
studenten met een hbo bachelordiploma kunnen volgen om toegelaten te worden tot 
specifieke masteropleidingen. De instelling werkt sinds een aantal jaren aan de aanscherping 
van haar universitaire profiel, waarbij ze zich ontwikkelt van aanbieder van losse cursussen 
(die ‘gestapeld’ kunnen worden tot een opleiding) tot aanbieder van academische bachelor- 
en masteropleidingen, waaruit ook losse cursussen gevolgd kunnen worden. 
 
De OU kent drie faculteiten: Cultuur- en rechtswetenschappen, Management, Science & 
Technology, en Psychologie- en onderwijswetenschappen. Daarnaast omvat de organisatie de 
Bestuursdienst en de Gemeenschappelijke serviceorganisatie. De Open Universiteit heeft een 
Ondernemingsraad (OR) en een Studentenraad (SR). Deze hebben verschillende advies- en 
instemmingsrechten. De OR en de SR vormen samen de Gezamenlijke Vergadering die 
instemmingsrechten heeft op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW). 
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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 Open Universiteit heeft in de afgelopen jaren een grote transformatie in het onderwijs 
doorgevoerd. De instelling is zich meer gaan richten op het aanbieden van academische 
bachelor- en masteropleidingen in deeltijd en minder op kort-cyclische onderwijsvormen. De 
OU is inmiddels de belangrijkste aanbieder in Nederland van universitair deeltijdonderwijs. 
Gezien het recente karakter van deze transformatie is onlangs geëvalueerd wat de effecten 
zijn van de veranderingen. Ten behoeve van die evaluatie is een inventarisatie gemaakt van 
aandachtspunten die de kwaliteit van het onderwijs verder kunnen verbeteren. De uitvoering 
van de aandachtspunten is opgenomen in het onderwijskwaliteit programma met de naam 
yOUpractice. Dit programma is op haar beurt opgesplitst in vele concrete deelprojecten. 
 
Het panel heeft uit het informatiedossier, dat door OU is aangeleverd ter beoordeling van de 
plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen, opgemaakt dat gekozen is de 
middelen in te zetten op twee thema’s: “vergroten studiesucces” en “verbeteren 
onderwijsfaciliteiten”. Uit de verschillende gesprekken die het panel heeft gevoerd, is 
duidelijk geworden dat deze keuze in samenspraak met de medezeggenschap heeft 
plaatsgevonden. Verder heeft de OU ervoor gekozen de implementatie van deze thema’s in te 
bedden in het instellingsbrede yOUpractice programma. Binnen het yOUpractice programma 
worden de thema’s “vergroten studiesucces” en “verbeteren onderwijsfaciliteiten in 
respectievelijk zeven en twee doelen met daarmee verbonden voornemens gepreciseerd. De 
besteding van de studievoorschotmiddelen is zo een onderdeel van het op instellingsniveau 
centraal aangestuurde yOUpractice programma en daarmee worden de middelen in hun 
geheel centraal verdeeld en gevolgd. 
 
Het yOUpractice programma bestaat op zichzelf reeds uit een groot aantal projecten gericht 
op de verbetering van de onderwijskwaliteit. Gelijktijdig met de keuze voor de 
bovengenoemde twee thema’s ter besteding van de voorschotmiddelen is binnen de OU een 
proces gevolgd om in goed onderling overleg tot overeenstemming te komen over welke 
(extra) projecten in het yOUpractice programma kunnen worden geïmplementeerd, die 
aansluiten bij de gekozen thema’s. Dit is een proces geweest waarin in samenspraak met de 
medezeggenschap is geïnventariseerd welke projecten passen bij de thema’s. Dit heeft geleid 
tot een heldere keuze voor projecten die een verdere bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
het onderwijs aan de Open Universiteit. Omdat de OU al langere tijd kampt met lange 
doorlooptijden van opleidingen, wil zij met de inzet van deze middelen een extra impuls 
geven aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door (nog) meer aandacht te 
geven aan docentkwaliteit, didactiek en het geven van feedback aan studenten. Daarbij heeft 
zij ervoor gekozen het zwaartepunt te leggen bij het thema “vergroten studiesucces”. Het 
panel begrijpt deze keuze maar waarschuwt er ook voor dat dit thema zo ruim is, dat het als 
containerbegrip kan worden gezien voor nagenoeg elke vorm van kwaliteitsverbetering in het 
onderwijs. 
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Daarom is het van belang dat de OU kan laten zien dat zij de doelen en voornemens die 
binnen dit thema passen, helder en concreet specificeert, mede met het oog op de 
monitoring van de voortgang van de projecten en de verantwoording van de besteding van de 
middelen. 
 
Met de keuze om de uitvoering van de plannen voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen binnen het yOUpractice programma te plaatsen en deze daarmee 
onderdeel te maken van een bestaand coherent programma, is het voor de OU mogelijk 
geworden meer projecten op het terrein van onderwijsverbetering uit te voeren en deze 
eerder te realiseren. Uit gesprekken met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht 
komt naar voren dat de extra middelen een zeer welkome toevoeging zijn op de kwaliteitsslag 
die toch al was ingezet. Met deze inbedding ziet het panel een sterke verwevenheid van de 
plannen en de al aanwezige onderwijsvoornemens en onderwijsvisie van de instelling. 

2.1.2 Overwegingen 

Het panel ziet dat binnen de Open Universiteit een heldere keuze is gemaakt voor de twee 
thema’s “vergroten studiesucces” en “verbeteren onderwijsfaciliteiten” en dat deze goed zijn 
ingebed in het reeds lopende en coherente yOUpractice programma. Het past hiermee goed 
bij de bredere onderwijs-voornemens en onderwijsvisie van de Open Universiteit. De 
studievoorschotmiddelen ondersteunen daarin de versnelde voortgang en een grotere 
omvang van kwaliteitsverbetering binnen de instelling. De besteding van de middelen wordt 
centraal aangestuurd en komt ten goede aan alle opleidingen. 

2.1.3 Oordeel 

2.1.4 Het panel is van oordeel dat de Open Universiteit voldoet aan criterium 1. 

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 

Uit het informatiedossier, de aanvullende schriftelijke informatie en de gesprekken 
gedurende de bezoekdag is het voor het panel duidelijk geworden dat de OU met het oog op 
de uitvoering van de besteding van de studievoorschotmiddelen en de inbedding binnen het 
yOUpractice programma de bestaande overlegstructuren met de medezeggenschap heeft 
uitgebreid. Dit heeft als doel de betrokkenheid te borgen van de medezeggenschap in het 
proces van planvorming, uitvoering en de monitoring van het geheel van de 
kwaliteitsafspraken. Zo is een stuurgroep ingericht die onder leiding van de rector staat en is 
samengesteld uit een vertegenwoordiging van zowel de studenten- als de 
werknemersgeleding van de medezeggenschap. Het panel heeft begrepen dat de stuurgroep 
eens per kwartaal bijeenkomt en de voorgang van de projecten bespreekt. De stuurgroep 
opereert autonoom en kan ook indien nodig de projecten bijsturen. Daarnaast is ook een 
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Overleg Kwaliteitsafspraken (OKA) ingesteld dat eenmaal per maand bijeenkomt. Binnen het 
OKA is een brede vertegenwoordiging van de medezeggenschap aanwezig. Het OKA fungeert 
als klankbordgroep van het programmamanagement en draagt ideeën aan voor de uitwerking 
van de kwaliteitsafspraken in concrete projecten (joint implementatie). Het 
programmamanagement rapporteert aan de stuurgroep. Een kernteam bestaande uit 
medewerkers is direct betrokken bij de uitvoering van de projecten. 
 
Het panel heeft met een actief en betrokken lid van de Raad van Toezicht gesproken. De Raad 
van Toezicht is in zijn rol van toezichthouder in het gehele proces van besluitvorming over de 
kwaliteitsafspraken betrokken geweest. Daarnaast heeft het panel begrepen dat het College 
van Bestuur en de medezeggenschap op regelmatige basis overleg hebben met de Raad van 
Toezicht. 
 
Uit het gesprek met de vertegenwoordigers van de medezeggenschap is gebleken dat deze 
bestaat uit positief kritische en coöperatieve leden, zowel van de zijde van studenten als van 
de zijde van medewerkers. Bijzondere vermelding hierbij verdient dat de student-
vertegenwoordiging bij de OU bestaat uit vaak wat oudere volwassenen die kunnen adviseren 
vanuit hun eigen expertise. Uit het gesprek met de medezeggenschap maakt het panel op dat 
de studentgeleding zich er sterk voor heeft gemaakt dat niet alle thema’s van de 
kwaliteitsafspraken werden opgenomen in de plannen van de Open Universiteit. Ook in 
andere gesprekken is naar voren gekomen dat, naast de medewerkersgeleding, de 
studentgeleding een duidelijke stempel heeft weten te drukken op de keuzes ten aanzien van 
de besteding van de studievoorschotmiddelen. Een belangrijke eis voor de studentgeleding 
was dat de projecten zichtbaar en merkbaar zouden zijn voor de studenten van de Open 
Universiteit. De medezeggenschap gaf aan dat de plannen in het kader van de 
kwaliteitsafspraken ook besproken zijn op het niveau van de faculteiten en dat de 
opleidingscommissies deze plannen ook hebben besproken in hun vergaderingen. 
 
Het panel constateert dat alle lagen van medezeggenschap, in verschillende stadia van het 
proces, betrokken zijn geweest bij de planvorming en ook betrokken zijn bij de verdere 
uitvoering en monitoring. Zij hebben ook de mogelijkheid gekregen in te spreken en 
aanpassingen in te brengen. Uiteindelijk heeft de medezeggenschap ingestemd met het 
geheel van de door de OU voorgestelde kwaliteitsafspraken. Verder heeft het panel 
vastgesteld dat de medezeggenschap ook in de komende tijd nauw betrokken zal blijven bij 
de voortgang van de uitvoering en monitoring van de kwaliteitsafspraken. 

2.2.2 Overwegingen 

Het panel waardeert de brede betrokkenheid van de verschillende geledingen van de 
medezeggenschap. De medezeggenschap krijgt ruim baan mee te praten en invloed uit te 
oefenen op de voorgenomen bestedingen van de studievoorschotmiddelen. Naar de mening 
van het panel wordt de medezeggenschap zeker op voldoende wijze gefaciliteerd en gezien 
als volwaardige gesprekspartner. Wat betreft de Raad van Toezicht is voor het panel duidelijk 
geworden dat deze goed betrokken en geïnformeerd is en ook de plannen heeft 
goedgekeurd. Verder is geborgd dat de medezeggenschap en de Raad van Toezicht ook in de 
toekomst nauw betrokken zullen blijven bij de voortgang van de uitvoering en monitoring van 
de kwaliteitsafspraken. 

2.2.3 Oordeel 

2.2.4 Het panel is van oordeel dat de Open Universiteit voldoet aan criterium 2. 
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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 

Binnen de Open Universiteit hebben concrete beleidsacties plaatsgevonden die hebben geleid 
tot heldere beleidsprocessen. Dit is terug te zien in de inbedding van de plannen binnen het 
yOUpractice programma van de instelling. Ook de inrichting van de (nieuwe) 
overlegstructuren ten behoeve van de uitvoering van de plannen – zoals het inrichten van het 
Overleg Kwaliteitsafspraken (OKA) en de inbedding van projecten in het kader van de 
kwaliteitsafspraken in de yOUpractice stuurgroep - is daar een voorbeeld van. Wel bleef bij 
het panel, na lezing van het informatiedossier, de behoefte bestaan meer duidelijkheid te 
krijgen over de concreetheid van de voornemens bij de doelen en daarmee de meetbaarheid 
en de haalbaarheid van de voornemens bij de plannen. Dit werd ingegeven doordat de 
voornemens in het informatiedossier erg open en breed geformuleerd zijn en sterk wisselend 
van omvang zijn. Het panel heeft de verschillende gesprekken tijdens de bezoekdag gebruikt 
om meer zicht te krijgen op de mate van concreetheid van de voornemens. Dit werd daarmee 
een terugkerend onderwerp in de gevoerde gesprekken met de verschillende afvaardigingen. 
 
In het gesprek met het College van Bestuur werd aangeven dat er wel degelijk concrete 
voornemens zijn geformuleerd om de doelen te halen. Het College van Bestuur gaf aan dat 
extra documentatie, waaronder de individuele projectplannen, beschikbaar was en zegde toe 
dit aan het panel te leveren. Deze documenten werden gedurende de dag geleverd aan het 
panel en gaven inzicht in de concrete beleidsacties die gekoppeld zijn aan de verschillende 
projecten. De wijze van monitoring is beschreven in de projectplannen en is ook aan de orde 
geweest in de gesprekken met de medezeggenschap en de raad van toezicht. 
 
Uit de gesprekken met de medezeggenschap, de afvaardiging van OKA en het projectteam en 
de aanvullende documenten (projectplannen) komt een duidelijk beeld naar voren van 
concrete projecten die realiseerbaar en haalbaar zijn. Het panel ziet een sterke inbedding van 
de projecten in het kader van de kwaliteitsafspraken in de lopende processen en in het grote 
yOUpractice project binnen de instelling. Ook ziet het panel dat ervoor gekozen is een 
behoorlijk aantal projecten te starten binnen de twee gekozen thema’s. De opzet van de 
overlegstructuren en aangeleverde projectplannen geven het panel een goed beeld van de 
monitoringsprocessen die ingericht zijn ten behoeve van het volgen van de 
studievoorschotmiddelen. Binnen de projecten is voor verschillende methoden gekozen om 
het proces te kunnen volgen en wordt binnen alle projecten tijd geschreven. Daarnaast is de 
verantwoording over de kwaliteitsafspraken structureel opgenomen in de planning- en 
control cyclus van de OU. 
 
Het panel vindt het wel van belang dat de OU ervoor zorgt dat zij in de toekomst ook in 
algemene documentatie concreter maakt wat precies de doelen en de voornemens zijn in het 
kader van de kwaliteitsafspraken met het oog op de volgende fases van de externe 
beoordeling ervan. 

2.3.2 Overwegingen 

De gedurende het panelbezoek aangeleverde documentatie en de gesprekken hebben het 
voor het panel inzichtelijk gemaakt dat de OU concrete plannen heeft ontwikkeld en concrete 
beleidsacties heeft genomen. Verder is gebleken dat binnen de OU voldoende 
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monitoringsprocessen aanwezig zijn waarmee de middelen die ingezet worden vanuit de 
kwaliteitsafspraken goed te kunnen volgen en verantwoorden. Ook geven de aangeleverde 
documenten voldoende zicht op de meetbaarheid en de haalbaarheid van de voornemens bij 
de plannen. 

2.3.3 Oordeel 

2.3.4 Het panel is van oordeel dat de Open Universiteit voldoet aan criterium 3. 

2.3.5 Aanbeveling  

Het panel beveelt de Open Universiteit aan om meer aandacht te besteden aan de mate van 
concreetheid van de indicatoren van de projecten die in het kader van de kwaliteitsafspraken 
gestart zijn en ook in algemene documentatie inzichtelijk te maken en niet alleen in specifieke 
projectplannen. 
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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 terug 
gekoppeld 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 
08.30 – 11.30 Vooroverleg Panel 
11.30 – 12.15 Gesprek 1 College van Bestuur 
12.15 – 12.45 Lunch Panel 
12.45 – 13.30 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 
13.30 – 13.45 Pauze Panel 
13.45 – 14.30 Gesprek 3 Raad van Toezicht 
14.30 – 14.45 Pauze Panel 
14:45 – 15:30 Gesprek 4 Leden Stuurgroep en kernteam 

yOUpractice 
15:30 – 17:15 Paneloverleg Panel 
17:15 – 17:30 Terugkoppeling Genodigden door instelling te bepalen 

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Voorafgaand aan het bezoek is aan het panel de volgende documentatie beschikbaar gesteld: 
• Informatiedossier kwaliteitsafspraken Open Universiteit 
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Tijdens de bezoekdag aangeleverde documentatie: 
• yOUpractice projecten en resultaten per eind 2019
• Korte stand van zaken yOUpractice / Kwaliteitsafspraken
• Projectplan Kaders en Organisatie
• Projectplan Handreiking Toetsing
• Projectplan Self Assessment – Studeren bij de OU
• Projectplan Proefstuderen
• Projectplan 3E’s Evidenties, Evaluaties, Ervaringen
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KWALITEITSAFSPRAKEN Open Universiteit 

GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling
• BRIN
• Bezoekadres

• Kwaliteitsafspraken
• Inleverdatum aanvraagdossier

STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier
• Bezoekdag
• Adviesrapport (voor feitelijke

onjuistheden)
• Advies Dagelijks Bestuur NVAO
• Advies toegestuurd aan Minister

van OCW
• Beschikkingsdatum

Open Universiteit 
22NC 
Valkenburgerweg 177, 6419 AT 
Heerlen 
Zelfstandige beoordeling 
vrijdag 15 februari 2019 

maandag 18 februari 2019 
maandag 8 april 2019 
dinsdag 11 juni 2019 

maandag 24 juni 2019   
woensdag 17 juli 2019 18 
februari 2019 maandag 8 
maandag 9 september 2019 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007889 

Datum Versie 
18 juni 2019 12.0 

Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Ton van Haaften Prof. dr. Ton van Haaften is hoogleraar Dutch Discourse Studies (Nederlandse 

Taalbeheersing) en decaan van het Honours Programma. Van 2005-2007 was hij 
vice-rector magnificus in het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. 
Daarvoor was hij vice-decaan/portefeuillehouder onderwijs in het bestuur van de 
toenmalige Faculteit der Letteren (1998-2002), en van 2002-2005 decaan van 
dezelfde faculteit. In de periode 2008-2012 was hij wetenschappelijk directeur 
van het Pre-University College en van 2011-2016 wetenschappelijk directeur 
van het Leiden Institute For Linguistics (LUCL). van Haaften is lid van de 
Adviesraad NVAO en is voorzitter van de Adviesraad van het Pre-University 
College. 

• Lid Gerard Mols Prof. mr. Gerard Mols studeerde Rechten in Utrecht, waar hij in 1982 ook 
promoveerde. Vervolgens werkte hij enige jaren als advocaat in strafzaken in Den 
Haag, Maastricht en Roermond, en was hij docent Strafrecht bij de Universiteit 
Utrecht en de Universiteit Maastricht. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar 
Strafrecht aan de Universiteit Maastricht, waar hij in 1992 decaan van de 
faculteit Rechtsgeleerdheid werd. In 2004 werd Mols benoemd tot Rector 
Magnificus van de Universiteit Maastricht, een functie die hij tot september 2012 
vervulde. Hij is actief als hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht aan de UM en 
als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Tevens zit hij in de 
RvT van de UvA. 

• Lid Ramses Wessel Prof. dr. Ramses Wessel is hoogleraar European Law and Governance en Co 
director van Centre for European Studies aan de Universiteit Twente. Daarnaast 
was hij ook vice-rector onderwijsvernieuwing en decaan bij de Universiteit 
Twente. 

• Lid Heleen Miedema Dr. Heleen Miedema startte in 2003 de nieuwe opleiding Technische 
Geneeskunde aan de Universiteit Twente waar ze momenteel opleidingsdirecteur 
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van is. In 2015 promoveerde ze, het proefschrift is een wetenschappelijke 
verantwoording van het ontwerp. 

• Student-lid Menno van Gameren Menno van Gameren MSc is recent afgestudeerd aan de opleiding Future Planet 
Studies, Universiteit van Amsterdam. Vicevoorzitter Facultaire Studentenraad 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 

   
• Procescoördinator Anke Schols 
• Secretaris Otto Schrofer 

 



Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de 
NVAO met het oog op de beoordeling van de Open Universiteit. 

Aanvraagnummer: 007889 

Colofon 

Adviesrapport 
Open Universiteit  
Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 
maandag 8 april 2019 
Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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