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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel oordeelt positief over het plan Kwaliteitsafspraken van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Dit plan voldoet aan de 
criteria uit het protocol voor de beoordeling van de kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 
2019-2024.  

Criterium 1 

De instelling heeft op een heldere manier beredeneerd hoe zij tot de keuze is gekomen om de 
studievoorschotmiddelen in te zetten op de drie thema’s ‘verdere professionalisering van 
docenten’, ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ en ‘intensiever en kleinschalig 
onderwijs’. De eerste twee thema’s zijn op centraal niveau uitgewerkt. De middelen voor de 
thema’s ‘verdere professionalisering van docenten’, zijn bestemd voor de uitbreiding van het 
aanbod van cursussen gericht op docentprofessionalisering en voor het organiseren van 
collegiale coaching en training, peer feedback en intervisie. De middelen voor ‘passende en 
goede onderwijsfaciliteiten’ zijn bestemd voor het herinrichten van bestaande 
onderwijsruimtes, zodat zij geschikt zijn voor actieve werkvormen en tevens inzetbaar zijn als 
studieplek. Het budget voor de centrale thema’s is bescheiden ten opzichte van de totaal 
beschikbare gelden. Het grootste deel van de middelen is gealloceerd aan de faculteiten voor 
de uitwerking van activiteiten binnen  het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’. De 
kern van de invulling van de activiteiten binnen dit thema betreft de verdere intensivering van 
het contact tussen student en docent. De faculteiten hebben hier een eigen invulling aan 
gegeven al naargelang hun situatie en specifieke behoeften. 
 
Volgens het panel sluit het plan goed aan op de onderwijsvisie en onderwijsdoelen van de 
UvA. De invulling voor elk van de drie gekozen thema’s mag volgens het panel worden geacht 
bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, omdat zowel op centraal als op 
facultair niveau de rationale voor de gemaakte keuzes goed is verwoord. Het panel beveelt 
aan om vanuit centraal niveau samen met de decentrale betrokkenen de aanwezige 
inhoudelijke indicatoren voor kwaliteitsverbetering explicieter te maken binnen de context 
van de UvA. Een dergelijke benadering biedt handvaten voor de operationalisering van 
begrippen en concepten lager in de organisatie en helpt centraal de verantwoording en 
monitoring UvA-breed vorm te geven.  

Criterium 2 

Het plan voor de Kwaliteitsafspraken is tot stand gekomen via een transparant en zorgvuldig 
proces. Doordat het grootste deel van de middelen is gealloceerd aan de faculteiten, is er een 
brede betrokkenheid van faculteiten en opleidingen geweest bij de planvorming. De 
kwaliteitsafspraken zijn goed afgestemd met alle belanghebbenden en zowel op centraal als 
facultair niveau zijn alle relevante gremia geraadpleegd, inclusief de medezeggenschap en 
waar relevant externe belanghebbenden. Het panel heeft vastgesteld dat de Raad van 
Toezicht vanaf het begin is meegenomen in de planvorming en formeel met het plan heeft 
ingestemd.  
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Criterium 3 

Het panel constateert dat de plannen zijn vertaald in meerjarige concrete beleidsacties en 
activiteiten die goed aansluiten op bestaande plannen en processen binnen de UvA. Het 
panel is van mening dat de plannen haalbaar en realistisch zijn.  
 
Het financiële monitoringsproces is zorgvuldig opgezet en maakt onderdeel uit van de 
reguliere kwaliteitszorg PDCA-cyclus van de instelling. Naast deze financiële monitoring wordt 
de inzet van de middelen gemonitord aan de hand van inhoudelijke indicatoren.  
 
Met de grotendeels decentrale invulling van de plannen rondom het thema ‘intensiever en 
kleinschalig onderwijs’ hebben de faculteiten een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de monitoring. Dit past goed binnen de UvA-cultuur om faculteiten ruimte te geven om UvA-
brede afspraken in te vullen. De UvA monitort inhoudelijk en financieel met daarbinnen 
verschil tussen de faculteiten. Het panel beveelt meer uniformiteit aan door de afspraken 
explicieter te maken op UvA centraal niveau. Dat zal een meerwaarde opleveren ten opzichte 
van alleen de algemene toepassing van wetenschappelijke literatuur. Dit is waardevol om 
UvA-breed en in de faculteiten op een vergelijkbare manier betekenis te geven aan het 
monitoren van de realisatie van de voornemens. Het panel meent dat een UvA-breed kader in 
een latere fase van de procedure de verantwoording over de verwezenlijking van de plannen 
zal vergemakkelijken. Het panel adviseert om de monitoring van de voortgang van de UvA-
indicatoren voor de kwaliteitsafspraken, te agenderen voor alle Periodieke Bestuurlijke 
Overleggen.  
 
 
Den Haag, 22 november 2019  
 
Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de 
Universiteit van Amsterdam.  
 
 
Frans Jaspers Esther Poort  
(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

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

1.2 Profiel van de instelling 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een brede universiteit die onderwijs verzorgt voor 
35.000 studenten – waarvan 5.500 internationale studenten – verspreid over vier campussen 
in Amsterdam. De UvA kent 6.000 medewerkers, waarvan zo’n 35% internationaal. Studenten 
kunnen kiezen uit 62 bacheloropleidingen, 73 masteropleidingen en 21 
onderzoeksmasteropleidingen. 
 
In de onderwijsvisie die is opgesteld in 2017 zijn vier ambities geformuleerd, die zich richten 
op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs, onderzoeksintensief 
onderwijs, een open, internationale en diverse gemeenschap en het zo dicht mogelijk bij de 
docent leggen van de verantwoordelijkheid van het onderwijs.  
 
De universiteit is onderverdeeld in zeven faculteiten: 

• Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) 
• Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) 
• Faculteit der Geneeskunde (FdG) 
• Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) 
• Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) 
• Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) 
• Faculteit der Tandheelkunde  

 
De faculteit der Tandheelkunde is ondergebracht in het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam (ACTA), samen met de faculteit der Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU). 
Daarnaast verzorgt de UvA samen met de Vrije Universiteit het Amsterdam University College 
(AUC). Het AUC zal voor een toets van de plannen voor de invulling van de kwaliteitsafspraken 
onderdeel uitmaken van de planbeoordeling van de VU.  
 
Faculteiten zijn onderverdeeld in colleges voor het bacheloronderwijs en graduate schools 
voor het masteronderwijs en onderzoeksinstituten. Colleges en graduate schools worden 
geleid door een onderwijsdirecteur. Elke opleiding of groep van opleidingen wordt bestuurd 
door een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur zorgt dat het aangeboden onderwijs 
daadwerkelijk wordt gegeven en aan de kwaliteitsstandaarden voldoet. 
 
De UvA werkt met een Kader Kwaliteitszorg waarin centrale kwaliteitskaders worden 
beschreven die voor alle faculteiten gelden. De kern van de UvA kwaliteitszorg bestaat uit 
PDCA-cycli op het niveau van de instelling, faculteit, college of graduate school, opleiding en 
vak. Opleidingen maken gebruik van kwaliteitszorginstrumenten waarbij meerdere partijen 
(studenten, docenten, examencommissies, opleidingscommissies) betrokken zijn. Op elk 
niveau zijn er overleggen ingeregeld met het boven- en onderliggende niveau om de 
verschillende PDCA-cycli op elkaar af te stemmen.  
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De UvA kiest elke drie jaar zeven ondernemingsraden (OR), één voor elke faculteit en één 
voor diensten en staf. In een centrale ondernemingsraad zijn leden vanuit deze 
ondernemingsraden vertegenwoordigd. Elke faculteit heeft een facultaire studentenraad en 
er is een centrale studentenraad. De UvA gaat uit van het principe ‘medezeggenschap volgt 
zeggenschap’: medezeggenschap wordt uitgeoefend op het niveau waar de zeggenschap ligt.  
 
Het centrale beleid op basis van de Onderwijsvisie krijgt binnen de UvA vorm met behulp van 
het opstellen van een jaarwerkprogramma. Hierbij staat de praktijk vaak voorop door de 
voorbereiding via een werkgroep van de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) – een 
adviesorgaan waarin vanuit elke faculteit twee onderwijsdirecteuren zijn vertegenwoordigd - 
te laten verlopen, al dan niet begeleid vanuit de centrale staf. Meestal zijn daarbij ook 
faculteiten en diensten betrokken. Per onderwerp wordt een passende werkvorm gekozen. 
Na voorlopige vaststelling door het CvB wordt het beleidsvoornemen ter advisering 
voorgelegd aan de decanen van de faculteiten in het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) en 
worden de medezeggenschapsorganen en centrale raden zoals de UCO om advies gevraagd. 
Pas daarna wordt het beleid definitief door het CvB vastgesteld.  
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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 UvA heeft een plan gepresenteerd waarmee de studievoorschotmiddelen beschikbaar 
worden gemaakt om de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren. In dit plan heeft de UvA 
allereerst inzichtelijk gemaakt hoe de zes landelijke thema’s uit het sectorakkoord zijn 
gerelateerd aan de doelen van de onderwijsvisie van de UvA.  
 
De UvA heeft ervoor gekozen om de middelen primair in te zetten op de onderwijsdoelen die 
zijn gekoppeld aan drie van de zes thema’s van het landelijk sectorakkoord: 
1. Verdere docentprofessionalisering 
2. Passende en goede onderwijsfaciliteiten 
3. Intensiever en kleinschalig onderwijs 
 
Deze keuze is [allereerst] ingegeven door de UvA-brede consensus dat deze drie thema’s 
prioriteit behoeven. Vervolgens heeft de UvA de rationale voor de keuze voor de drie thema’s 
nader onderbouwd en uitgewerkt op basis van onderwijskundige (wetenschappelijke) 
literatuur over kwaliteitsverbetering en leeropbrengsten.  
 
De UvA heeft tevens beredeneerd waarom de studievoorschotmiddelen niet worden ingezet 
op de andere drie thema’s van het landelijk sectorakkoord (‘onderwijsdifferentiatie’, 
‘studiesucces’ en ‘meer en betere begeleiding studenten’). Een belangrijke afweging hierbij 
was dat de middelen een additionele impuls dienen te geven. Aangezien de UvA recentelijk al 
de nodige impulsen heeft gegeven aan de onderwijsdoelen die gerelateerd zijn aan deze drie 
thema’s, is er bewust voor gekozen om deze thema’s niet verder in te vullen vanuit de 
studievoorschotmiddelen.  
 
De thema’s ‘verdere professionalisering van docenten’ en ‘passende en goede 
onderwijsfaciliteiten’ zijn op centraal niveau uitgewerkt. Het budget voor de centrale thema’s 
is bescheiden ten opzichte van de totaal beschikbare gelden. De middelen voor verdere 
professionalisering van docenten zijn concreet bestemd voor de uitbreiding van het BKO+-
aanbod en workshops, het invoeren van UvA-brede pre-BKO-cursussen en aan het 
organiseren van collegiale coaching en training, peer feedback en intervisie. De middelen voor 
‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ worden gebruikt voor het herinrichten van 
bestaande onderwijsruimtes, zodat zij geschikt zijn voor actieve werkvormen en tevens 
inzetbaar zijn als studieplek. De focus ligt daarbij op de herinrichting van werkgroepruimtes 
voor ongeveer 30 personen. 
 
Daarnaast bevat het centrale budget een klein bedrag voor het opzetten en ondersteunen 
van de Teaching and Learning Centres (TLC’s). De UvA richt zowel op centraal niveau als op 
facultair niveau TLC’s in, waarmee initiatieven op het gebied van onderwijsinnovatie, 
docentprofessionalisering en kennisdeling in één organisatorisch verband worden 
samengebracht. Bekostiging van de centrale TLC gebeurt volledig uit de reguliere budgetten 
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van de UvA. In de facultaire TLC’s worden bestaande activiteiten samengebracht op de 
volgende terreinen: kennisdeling, docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie. Vanuit de 
studievoorschotmiddelen wordt daar nog een extra impuls aan gegeven.  
 
Het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ is uitgewerkt in de facultaire plannen. Deze 
plannen zijn volgens een vast format uitgewerkt waarbij achtereenvolgens een beschrijving is 
gegeven van de doelen die men wil behalen, de rationale van het gekozen doel, de 
beschrijving van de huidige situatie, concrete acties (waarin gaat men investeren, wat gaat 
men concreet doen), inhoudelijke indicatoren voor het monitoren van de voortgang en de 
inzet van de beschikbare middelen. Deze middelen zijn verdeeld op basis van het aantal 
ingeschreven studenten per faculteit, rekening houdend met de bekostigingsfactor van het 
onderwijs. De kern voor de invulling van de activiteiten binnen dit thema betreft de verdere 
intensivering van het contact tussen student en docent. De faculteiten hebben dit thema een 
eigen invulling gegeven al naargelang hun situatie en specifieke behoeften.  

2.1.2 Overwegingen 

De instelling heeft op een heldere manier beredeneerd hoe zij tot de keuze is gekomen om de 
studievoorschotmiddelen in te zetten op de drie thema’s ‘verdere professionalisering van 
docenten’, ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ en ‘intensiever en kleinschalig 
onderwijs’. De UvA heeft duidelijk aangegeven hoe de drie thema’s passen bij de eigen 
onderwijsvisie en onderwijsdoelen en heeft tevens een duidelijke samenhang aangebracht in 
de drie gekozen thema’s. Het panel onderschrijft de keuze van de UvA om niet in te zetten op 
de andere drie thema’s van het sectorakkoord, omdat dit geen recht zou doen aan het 
uitgangspunt dat de studievoorschotmiddelen een duidelijke additionele impuls moeten 
geven. 
 
De UvA heeft volgens het panel een heldere keuze gemaakt voor wat UvA breed en wat op 
facultair niveau moet worden opgepakt. Het panel is van mening dat het alloceren van het 
grootste deel van de middelen naar de faculteiten past bij de besturingsfilosofie van de UvA 
om faculteiten en opleidingen de ruimte te bieden om het onderwijs in te vullen al naargelang 
de eigen situatie en specifieke behoeften. 
 
De invulling voor elk van de drie gekozen thema’s mag volgens het panel worden geacht bij te 
dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, omdat zowel op centraal als op 
facultair niveau de rationale voor de gemaakte keuzes goed is verwoord. Het panel vindt het 
positief dat de UvA dit heeft onderbouwd met wetenschappelijke literatuur en analyses in 
eigen instelling. Het panel wil de UvA aanbevelen de inhoudelijke indicatoren voor 
kwaliteitsverbetering die er zijn explicieter te maken binnen de specifieke context van de 
UvA. Dat zal een meerwaarde opleveren ten opzichte van alleen de algemene toepassing van 
wetenschappelijke literatuur. Het panel adviseert om vanuit centraal niveau samen met de 
decentrale betrokkenen vanuit dit perspectief te kijken naar de doelen. Een dergelijke 
benadering biedt handvaten voor de operationalisering van begrippen en concepten lager in 
de organisatie en helpt centraal de verantwoording en monitoring UvA-breed vorm te geven.  
 
Het panel vindt het positief dat er binnen de UvA een duidelijke beweging zichtbaar is om het 
onderwijs een prominentere plek te geven. Het panel wil de instelling uitdagen de discussie 
rondom de kwaliteitsafspraken te benutten om te blijven reflecteren op deze beweging en 
UvA-breed de dialoog te voeren of men op de juiste weg is om de beoogde kwaliteitswinst te 
behalen.  
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2.1.3 Oordeel 

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

2.1.4 Aanbeveling 

Het panel beveelt aan om gezamenlijk de aanwezige inhoudelijke indicatoren voor 
kwaliteitsverbetering te expliciteren binnen de context van de UvA.  

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 

Het proces rondom de uitwerking van de kwaliteitsafspraken heeft binnen de UvA in vier 
fasen plaatsgevonden.  
 
In de eerste fase is bepaald voor welke thema’s en doelen de studievoorschotmiddelen 
dienen te worden ingezet. Om deze keuze te kunnen onderbouwen, is op verschillende 
manieren UvA-breed informatie verzameld. Er zijn rondetafelgesprekken georganiseerd bij 
alle faculteiten en binnen de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO; een adviesorgaan 
waarin vanuit elke faculteit twee onderwijsdirecteuren zijn vertegenwoordigd) en het 
Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO, overleg van College van Bestuur met decanen) is 
besproken wat de mogelijke thema’s zijn. Tevens is een UvA-brede survey afgenomen onder 
alle studenten en docenten over waar de belangrijkste wensen tot inzet van de middelen 
lagen. In deze fase is er steeds intensief overleg geweest met de Centrale Studentenraad 
(CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) over de inrichting van het proces. Het College 
van Bestuur heeft een beluit genomen over het proces. De CSR en de COR hebben daarmee 
ingestemd. 
 
In de tweede fase heeft het College van Bestuur (CvB) op basis van de verkregen input een 
startnotitie opgesteld waarin een beschrijving is gegeven voor de keuze voor de prioritaire 
thema’s en doelen uit de onderwijsvisie, een verdeling van de beschikbare middelen naar het 
centrale en facultaire niveau en een eerste schets van de verantwoording.  
 
De derde fase betrof het uitwerken van de afspraken. De thema’s ‘verdere professionalisering 
van docenten’ en ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’ zijn op centraal niveau in 
werkgroepen uitgewerkt. Voor de invulling van de TLC’s is een werkgroep op centraal niveau 
geformeerd. De notities die deze werkgroepen hebben opgesteld zijn besproken in de UCO en 
het CBO. Het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ is uitgewerkt door de faculteiten, 
zodat rekening kon worden gehouden met de specifieke elementen en eigenheid van de 
faculteit en opleidingen. De onderwijs- en opleidingsdirecteuren hebben in dialoog met de 
medezeggenschappen en met studenten een meerjarenplan voor hun opleiding(en) 
opgesteld waarin de besteding van de beschikbare gelden de komende jaren is opgenomen. 
Ook de opleidingscommissies zijn nauw betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen 
opleidingsniveau. De decaan was eindverantwoordelijk voor deze facultaire uitwerking.  
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In de vierde fase zijn de UvA-brede en facultaire plannen geïntegreerd in een overkoepelend 
document (door de UvA aangeduid als de integrale notitie Kwaliteitsafspraken), waarin ook 
de budgetten en een verantwoordingskader zijn opgenomen. Deze integrale notitie met de 
uitwerking van de centrale en facultaire plannen is vervolgens besproken in de UCO, het CBO 
en in het overleg met de Gezamenlijke Vergadering van de CSR en de COR (GV).  
 
Gedurende het hele proces is de medezeggenschap steeds nauw betrokken geweest, zowel 
voor de UvA-brede plannen als voor de facultaire plannen. De Centrale Studenten Raad (CSR) 
en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben vanaf het begin actief bijgedragen aan de 
planvorming op centraal niveau. Zij waren nauw betrokken bij de UvA-brede survey (eerste 
fase) en vertegenwoordigers van de CSR en de COR namen deel aan de UvA-brede 
werkgroepen die de centrale thema’s hebben uitgewerkt. Op opleidingsniveau zijn de 
plannen tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de Opleidingscommissies.  
 
De Centrale Studenten Raad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben formeel 
ingestemd met het besluit van het CvB over de inrichting van het proces. Ook hebben zij 
instemming verleend bij alle vier de fasen van het doorlopen proces. Op facultair niveau 
hebben de Facultaire Studentenraad (FSR) en de ondernemingsraad (OR) ingestemd met de 
facultaire plannen.  
 
Het panel heeft tijdens het bezoek gesproken met verschillende studenten die deel uitmaken 
van de CSR en/of de FSR. Zij gaven aan tevreden te zijn over de manier waarop zij 
gefaciliteerd zijn rondom het thema kwaliteitsafspraken en dat deze facilitering voor een 
belangrijk deel op facultair niveau plaatsvond. Ook gaven zij aan dat de landelijke 
studentenvakbonden een belangrijke informatiebron voor hen zijn.  
 
De GV heeft bij twee van de vier fasen aanvankelijk geen instemming verleend. In de tweede 
fase ging zij in eerste instantie niet akkoord met de wijze waarop de facultaire middelen 
zouden worden verdeeld. De GV pleitte voor een verdeling waarin de bekostigingsfactor voor 
onderwijs niet werd meegenomen. Na overleg met het CvB is de GV alsnog akkoord gegaan 
met de verdeelsleutel waarin de bekostigingsfactor is meegenomen. In de vierde fase 
verleende de GV pas instemming nadat werd gegarandeerd dat het proces om tot de 
kwaliteitsafspraken te komen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) wordt 
verbeterd. Volgens de GV waren de Opleidingscommissies namelijk onvoldoende betrokken 
bij de uitwerking van de plannen. Tijdens het bezoek heeft de UvA toegelicht dat dit gold voor 
een beperkt deel van het grote aantal opleidingen binnen de faculteit en dat bij het 
merendeel van de opleidingen de Opleidingscommissies in voldoende mate waren gehoord. 
Het panel heeft tijdens het bezoek geconstateerd dat de gewenste verbeterslag binnen de 
FGw naar tevredenheid van alle betrokkenen heeft plaatsgevonden. 
 
De Raad van Toezicht (RvT) is van begin af aan meegenomen in de procedure rondom de 
planvorming en heeft in augustus 2019 formeel ingestemd met de plannen. 
 
Een aantal faculteiten heeft in de facultaire plannen beschreven op welke wijze externe 
belanghebbenden zijn betrokken bij de planvorming. Tevens heeft het panel tijdens het 
bezoek een aantal voorbeelden gehoord van de manier waarop externe belanghebbenden 
zijn betrokken. De UvA heeft in het plan niet beschreven hoe op centraal niveau externe 
belanghebbenden zijn betrokken bij de kwaliteitsafspraken. Tijdens het bezoek heeft het CvB 
toegelicht dat bewust is gekozen om op opleidingsniveau te bepalen wie eventuele relevante 
externe stakeholders zijn en hoe deze externe belanghebbenden worden betrokken. 
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2.2.2 Overwegingen 

Het panel waardeert het transparante en zorgvuldige proces waarbij zowel top-down als 
bottom-up tot de invulling van het plan voor de kwaliteitsafspraken is gekomen. De UvA heeft 
goed de tijd genomen om een plan te ontwikkelen dat gedragen wordt door de hele 
gemeenschap. Het panel vindt het prijzenswaardig dat de UvA door middel van een survey 
alle studenten en docenten heeft betrokken. 
 
Door de keuze voor een grotendeels decentrale invulling van het plan, is er een brede 
betrokkenheid van faculteiten en opleidingen geweest bij de planvorming. Het panel heeft 
tijdens het auditbezoek gesproken met vertegenwoordigers van de zeggenschap en 
medezeggenschap van vier faculteiten (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit der 
Geneeskunde, faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit der 
Geesteswetenschappen). Uit dat gesprek bleek dat medewerkers van de faculteiten en 
opleidingen zich eigenaar voelen van de facultaire plannen. Het panel heeft waardering voor 
de prominente rol die de Opleidingscommissies hebben gespeeld bij de planvorming op 
opleidingsniveau.  
 
De kwaliteitsafspraken zijn goed afgestemd met alle belanghebbenden en zowel op centraal 
als facultair niveau zijn alle betrokken gremia geraadpleegd, inclusief de medezeggenschap en 
waar relevant externe belanghebbenden. Het panel heeft waardering voor de manier waarop 
is omgegaan met de tegenspraak vanuit de GV. Dit toont volgens het panel aan dat binnen de 
UvA de beweging in gang is gezet om de positie van medezeggenschap te versterken.  
 
Hoewel vertegenwoordigers van de medezeggenschap tevreden zijn over de wijze waarop zij 
zijn gefaciliteerd rondom de planvorming kwaliteitsafspraken, geeft het panel als overweging 
mee om hier centraal enige regie op te voeren, zodat studenten in de toekomst altijd goed 
blijven geïnformeerd over de kwaliteitsafspraken.  
 
Het panel heeft vastgesteld dat de Raad van Toezicht van begin af aan is meegenomen in de 
planvorming en formeel het plan heeft goedgekeurd. 

2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Universiteit van 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 

Op centraal niveau hebben verschillende werkgroepen invulling gegeven aan de centrale 
thema’s ‘verdere professionalisering van docenten’ en ‘passende en goede 
onderwijsfaciliteiten’ en de daarmee samenhangende TLC’s. Hierbij is telkens een beschrijving 
gegeven van de huidige situatie, de concrete acties die in het kader van de 
kwaliteitsafspraken worden uitgevoerd in de periode 2019-2021, indicatoren om de 
voortgang te monitoren en de allocatie van de middelen. Op hoofdlijnen heeft de UvA  
beschreven hoe de middelen in de periode 2022-2024 worden ingezet.  
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Voor het thema ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ hebben alle faculteiten voor de 
periode 2019-2021 beschreven welke doelen men wil behalen, de rationale voor de keuze van 
deze doelen, de concrete acties die men gaat uitvoeren, de indicatoren om de voortgang te 
monitoren en hoe de beschikbare middelen worden ingezet voor de specifieke doelen. Het 
panel heeft de facultaire plannen bestudeerd en constateert dat het grootste deel van de 
middelen (circa driekwart) wordt besteed aan de inzet van extra FTE om ruimte te creëren om 
docenten vrij te maken voor taken gericht op kwaliteitsverbetering. Tijdens het bezoek heeft 
het panel in verschillende gesprekken geconstateerd dat interne belanghebbenden de 
gekozen thema’s en de daaraan gekoppelde doelen en voornemens realiseerbaar achten.  
 
De UvA heeft een administratieve structuur ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om de 
uitgaven in het kader van de kwaliteitsgelden apart te oormerken. Alle uitgaven in het kader 
van de kwaliteitsafspraken worden geboekt op een specifiek kostenplaatsnummer. Dat is 
goed gedaan binnen de bestaande rapportagesystemen Daarnaast beschrijft de UvA in het 
plan voor alle drie de thema’s welke inhoudelijke indicatoren men gaat hanteren om de 
voortgang te monitoren. Zo wordt voor het thema ‘verdere professionalisering van docenten’ 
gekeken naar welke nieuwe BKO+ modules er zijn ontwikkeld en hoeveel docenten hieraan 
hebben deelgenomen.  
 
De UvA vermeldt in het plan dat in overleg met de medezeggenschap is afgesproken dat de 
invulling van de kwaliteitsafspraken in 2021 tegen het licht wordt gehouden door middel van 
een lichte midterm review. De precieze opzet en invulling van deze midterm review zal in 
nauwe samenspraak met de CSR en de COR tot stand komen. De midterm review kan 
mogelijk leiden tot een andere invulling van de thema’s en/of een andere verdeling van de 
financiële middelen. Tegelijkertijd dient de midterm review input te leveren voor de NVAO-
beoordeling in 2022.  
 
De UvA is zich ervan bewust dat zij verantwoording moet kunnen afleggen over de 
daadwerkelijke realisatie van de afspraken. De nadruk ligt daarbij wat de instelling betreft op 
de inspanningen die worden gepleegd en de outputs die daaraan zijn gekoppeld. Tijdens het 
bezoek heeft de UvA aangegeven dat tevens wordt nagedacht over hoe UvA-brede 
kwaliteitszorginstrumenten kunnen worden benut om te monitoren of de inspanningen 
leiden tot een betere onderwijskwaliteit. Hierbij werden bestaande indicatoren als 
‘studiesucces’, ‘doorgaanstijd’ en ‘studievertraging’ als mogelijk relevante parameters 
genoemd.  
 
In lijn met de reguliere PDCA-cyclus leggen faculteiten in hun jaarverslagen zelf 
verantwoording af aan de hand van hun eigen verantwoordingskader. Daarnaast worden zij 
via de integrale managementrapportages (kwartaalrapportages) gevraagd om te rapporteren 
over de financiële voortgang. Zoals vermeld in het plan wordt de invulling van de 
kwaliteitsafspraken geagendeerd voor het Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) van het College 
met de afzonderlijke faculteiten dat plaatsvindt in het najaar. Ook wordt de voortgang van de 
kwaliteitsafspraken regelmatig geagendeerd voor het universitair Bedrijfsvoeringsoverleg 
(BVO). Tevens begreep het panel tijdens het bezoek dat het continue goede gesprek met de 
Opleidingscommissies een belangrijke bron voor informatie zal zijn voor het monitoren van 
de kwaliteitsafspraken op opleidingsniveau.  
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2.3.2 Overwegingen 

Het panel heeft een goed beeld gekregen van de inzet van de middelen voor de periode 2019-
2021 en de allocatie van de middelen is helder beschreven. De beleidsacties en activiteiten 
sluiten goed aan op bestaande plannen en processen binnen de UvA en het panel oordeelt 
positief over de haalbaarheid en realiseerbaarheid.  
 
Het financiële monitoringsproces is zorgvuldig opgezet en maakt onderdeel uit van de 
reguliere kwaliteitszorg PDCA-cyclus van de instelling. Het panel vindt het prijzenswaardig dat 
de UvA een administratief systeem heeft opgezet waarmee binnen de hele UvA op uniforme 
wijze structureel wordt bijgehouden wat de additionele investeringen zijn die in het kader van 
de kwaliteitsgelden zijn gedaan. Tevens vindt het panel het positief dat er voor elk thema 
indicatoren zijn opgesteld om de gepleegde inspanningen inhoudelijk te kunnen monitoren.  
 
Zowel op centraal als op facultair niveau voorzien de plannen voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen in een meerjarige uitwerking met een beschrijving van de doelen 
die men wil behalen, de rationale van het gekozen doel, de beschrijving van de huidige 
situatie, concrete acties (waarin gaat men investeren, wat gaat men concreet doen), 
inhoudelijke indicatoren voor het monitoren van de voortgang en de inzet van de beschikbare 
middelen. Door de grotendeels decentrale invulling van de plannen voor het thema 
‘intensiever en kleinschalig onderwijs’ hebben de faculteiten een grote verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de monitoring. Dit past goed binnen de UvA-cultuur om faculteiten en 
opleidingen ruimte te geven om invulling te geven aan UvA-brede afspraken. Het panel heeft 
tijdens het panelbezoek vastgesteld dat de facultaire gemeenschap zich bewust is van deze 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de monitoring en dat geflankeerd door de 
mogelijkheden die UvA data biedt in de monitoring er op facultair niveau ook goed is 
nagedacht over de wijze waarop de monitoring is opgezet. Het panel onderschrijft de visie 
van de UvA dat het goede gesprek met de Opleidingscommissies waardevol is om op 
opleidingsniveau inzicht te krijgen in de gerealiseerde opbrengsten van de kwaliteitsgelden. 
Cijfermatige en inhoudelijke indicatoren zijn op centraal en facultair niveau aanwezig om de 
beoogde doelen te monitoren. De medezeggenschap is positief over de indicatoren en de 
monitoring daarvan. Volgens het panel zouden de inhoudelijke indicatoren aan kracht kunnen 
winnen door die indicatoren - die zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke literatuur 
over kwaliteitsverbetering en leeropbrengsten - te expliciteren naar de UvA context. Dat zal 
een meerwaarde opleveren ten opzichte van alleen de algemene toepassing van 
wetenschappelijke literatuur. Een dergelijke benadering biedt een verrijking voor de 
operationalisering van begrippen en concepten lager in de organisatie en helpt centraal de 
verantwoording en monitoring UvA-breed vorm te geven. Dit is volgens het panel waardevol 
om UvA-breed en in de faculteiten op een vergelijkbare manier betekenis te geven aan het 
monitoren van de realisatie van de voornemens. Het panel meent dat een UvA-breed kader in 
een latere fase van de procedure de verantwoording over de verwezenlijking van de plannen 
zal vergemakkelijken. Een dergelijk kader maakt tevens een optimale opbrengst van de 
midterm review in 2021 mogelijk. Het panel adviseert om de monitoring van de voortgang 
van de UvA-indicatoren voor de kwaliteitsafspraken te agenderen voor alle Periodieke 
Bestuurlijke Overleggen.  

2.3.3 Oordeel 

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

Het panel raadt de instelling aan vanuit centraal niveau samen met de decentrale 
betrokkenen en vanuit het overkoepelende kader van UvA indicatoren, expliciet te maken 
hoe monitoring op facultair niveau plaats dient te vinden. Een dergelijk kader vergemakkelijkt 
UvA breed de vergelijkbaarheid. Daardoor valt UvA-breed en in de faculteiten meerwaarde te 
behalen. De voortgang van de beoogde doelen van de studievoorschotmiddelen is dan niet 
alleen te volgen, maar ook bij te sturen. Het panel meent dat daarmee tevens de midterm 
review in 2021 een optimale opbrengst oplevert.  
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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 het College van Bestuur, een vertegenwoordiging 
van de medezeggenschap (op centraal niveau op facultair niveau) en de Raad van Toezicht.  
Na een interne beraadslaging heeft de voorzitter van 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 – 10.15 Vooroverleg Panel 
10.15 – 10.30 Presentatie Hoofd academische zaken 
10.30 – 11.15 Gesprek 1 Raad van Toezicht 
11.30 – 12.15 Gesprek 2 College van Bestuur 
12.15 – 12.45 Lunch  Panel 
12.45 – 13.30 Gesprek 3 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 
13.30 – 14.45 Overleg  Panel  
14:45 – 15:30 Gesprek 4 Vertegenwoordigers faculteiten  
15:30 – 16:30 Paneloverleg Panel 
16:30 Terugkoppeling  Genodigden  

 

3.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

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

o Notitie proces invulling kwaliteitsafspraken UvA 
o CvB besluit proces kwaliteitsafspraken 
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o COR instemming proces kwaliteitsafspraken 
o CSR instemming proces kwaliteitsafspraken 

• Keuze thema’s: 
o Voorstel thema’s kwaliteitsafspraken 
o CvB voorgenomen besluit 
o GV niet instemmen Startnotitie kwaliteitsafspraken 
o GV instemming startnotitie kwaliteitsafspraken 
o CvB reactie instemming GV startnotitie kwaliteitsafspraken 
o CVB definitief besluit 

• Uitwerking thema’s: 
o CvB Voorgenomen besluit en brief aan GV kwaliteitsafspraken 
o GV Niet instemmen integrale notitie kwaliteitsafspraken 
o CvB Reactie op niet instemmen GV inz kwaliteitsafspraken 
o GV Instemming integrale notie kwaliteitsafspraken 
o Integrale notitie Kwaliteitsafspraken  
o CvB besluit kwaliteitsafspraken UvA 1029-2024 
o Memo uitwerking kwaliteitsafspraken centraal 

• Uitwerking centrale thema’s: 
o Uitwerking docentenprofessionalisering 
o Uitwerking Teaching and Learning Centres 
o Uitwerking onderwijsfaciliteiten 
o Inhoudelijke kader uitwerking thema intensiever onderwijs 

• ACTA 
o Uitwerking kwaliteitsafspraken ACTA 
o Advies FSR 
o Advies OR 

• AUC 
o Uitwerking AUC  
o Advies FSR 
o Advies OR 

• FdG 
o Uitwerking FdG 
o Advies opleidingscommissie 
o Advies FSR 
o Advies OR 
o FSR advies juli 

• FEB 
o Uitwerking FEB 
o FEB FSR advies 
o FEB OR advies 
o FEB reactie aan OOR 

• FGW 
o Uitwerking FGW 
o Inhoudelijke uitwerking begeleiding afstudeerfase FGW 
o FSR FGW advies 
o OR FGW advies 
o FGW reactie aan FSR 
o FGW reactie aan FOR 
o OR FGW reactie op brief bestuur vormgeving proces kwaliteitsafspraken 
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• FMG 
o Uitwerking FMG 
o Meerjarenplannen kwaliteitsafspraken  
o Advies FMG FSR 
o Advies FMG OR 

• FNWI 
o Uitwerking FNWI 
o Advies FNWI FSR 
o Advies FNWI OR 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Frans Jaspers Drs. Frans C.A. Jaspers is opgeleid tot medisch specialist in de inwendige 

geneeskunde en was lid Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG). Oud-lid van o.a. de Gezondheidsraad. Voor UMCG en de 
NFU was hij portefeuille houder medische en verpleegkundige  (vervolg-
)opleidingen; landelijk actief in regelgevende organen (zoals Capacititeitsorgaan 
Medische Vervolgopleidingen (voorzitter), College Geneeskundige Specialismen 
(CSG) van KNMG en van KNMT, College Medische Opleidingen van de NFU 
(voorzitter) en voorzitter van de commissie Klinische Technologie van de NFU en 
3TU-f. Bestuurlijke voortrekker van nieuwe beroepen zoals: spoedarts, 
ziekenhuisarts, nurse practitioner, klinische technologie. Tevens politiek-
bestuurlijke trekker van de Kennisinvesteringsagenda (KIA) van UMCG, RuG, 
Hanzehogeschool: founding father van het ‘Healthy Ageing’ programma van de 
kennisinstellingen en van Noord-Nederland; actieve lobbyist in Den Haag en 
Brussel (‘Horizon 2020’). Hij vervult momenteel toezichthoudende functies en is 
lid van adviesorganen. Van 2013 - 2018 was hij voorzitter van de SER Noord-
Nederland. 

• Lid Ab Groen Dr. ir. Ab Groen is voormalig voorzitter College van Bestuur bij Helicon 
Opleidingen en heeft ervaring met het HO bij Wageningen UR, o.a. als 
universitair hoofddocent en stafdirecteur Education, Research en Innovation. 
Momenteel is hij lid van de CDHO. Hij heeft ervaring met internationale 
visitaties, als voorzitter visitatiecommissie Animal Sciences, As, Noorwegen. Hij is 
lid RvC BrabantWonen en lid RvT Cambium College. 

• Lid [wegens ziekte afwezig] - 
• Lid Marielle Heijltjes Prof. dr. Marielle Heijltjes is hoogleraar Managerial Behaviour (studeerde 

bedrijfseconomie) en directeur UMIO professional development aan de 
Universiteit van Maastricht. 



  
 

NVAO    Vertrouwen in kwaliteit pagina 3 van 3 

  
 

• Student-lid Diana van Wanrooij Diana van Wanrooij LLM is studente wo-master International and European Law 
aan Tilburg University. Hiervoor is zij afgestudeerd aan de wo-master Law and 
Technology aan diezelfde universiteit. Zij is algemeen bestuurslid geweest van 
Magister Juridische Faculteitsvereniging Tilburg en lid geweest van 
Opleidingscommissies Tilburg Law School. 

   
• Procescoördinator Laura Oosterveld 
• Secretaris Esther Poort 

 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 
met het oog op de beoordeling van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Aanvraagnummer: 007898 
 
Colofon 
 
Adviesrapport 
Universiteit van Amsterdam  
Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 
8 oktober 2019 
Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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