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Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel is van oordeel dat het plan van de Theologische Universiteit Kampen (TU Kampen) 

voor de inzet van de studievoorschotmiddelen voldoet aan de criteria uit het Protocol voor de 

beoordeling van de kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024.  

Criterium 1 

De TU Kampen kiest ervoor om de beschikbare middelen te investeren in twee van de zes 

thema’s uit het sectorakkoord Hoger Onderwijs (2018), te weten thema 2 (‘Meer en betere 

begeleiding van Studenten’) en thema 5 (‘Investeren in passende en goede 

onderwijsfaciliteiten’). Op de andere thema’s pleegt de instelling – beredeneerd – geen 

investeringen. Gezien de beperkte omvang van de middelen vindt het panel deze gefocuste 

inzet een goede keuze. Per thema heeft de instelling een aantal activiteiten en bijbehorende 

doelstellingen geformuleerd. Voor wat betreft thema 2 hebben deze betrekking op het 

toevoegen van een studentencoach aan het bestaande systeem van begeleiding, het opnieuw 

vormgeven van de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen en het 

toegankelijker maken van externe hulpverlening. In het kader van thema 5 wil de TU Kampen 

geschikte werkruimtes voor studenten creëeren, nieuwe computersystemen aanschaffen en 

lesruimtes moderniseren. Wat het panel betreft zijn de genoemde activiteiten voldoende 

ingebed in de onderwijsvisie en bredere onderwijsvoornemens van de TU Kampen en is 

aannemelijk dat deze tot kwaliteitsverhoging zullen leiden. Dat het zwaartepunt van de 

investering ligt op thema 2, lijkt het panel terecht. Het professionaliseren en intensiveren van 

de begeleiding vormt een passend antwoord op de gesignaleerde problematiek dat veel 

studenten te maken hebben met persoonlijke problemen en (mede) daardoor vastlopen in de 

studie. De investering in faciliteiten vindt het panel iets minder overtuigend beredeneerd. 

Gezien de relatief kleine omvang van het hiervoor bestemde budget, en in aanmerking 

nemende dat studenten de huidige faciliteiten als knelpunt ervaren, vindt het panel dit 

evenwel geen onoverkomelijk bezwaar. Het panel raadt aan de visie op onderwijs nader te 

expliciteren in het nieuwe instellingsplan. 

Criterium 2 

Het bestuur van de TU Kampen heeft alle relevante interne belanghebbenden nauw 

betrokken bij de totstandkoming van het voorliggende plan. Het panel stelt met waardering 

vast dat het investeringsvoorstel in overleg met studenten en docenten uit de 

medezeggenschapsorganen is ontwikkeld, waarbij met name de studentleden een inhoudelijk 

doorslaggevende stem hebben gehad. Dit laat zien dat de medezeggenschap een volwaardige 

gesprekspartner is van het college van bestuur. Uit de gesprekken bleek dat er binnen de 

organisatie brede steun bestaat voor het voorliggende plan. De universiteitsraad heeft 

ingestemd met het uitgewerkte plan, en de raad van toezicht, die het werkveld 

vertegenwoordigt, heeft het plan goedgekeurd. 

Criterium 3 

De TU Kampen heeft tijdens het locatiebezoek een gedetailleerde en realistische 

meerjarenbegroting gepresenteerd, waarin het beschikbare budget voor de periode 2019-

2024 is uitgesplitst over de verschillende hoofdactiviteiten die vallen onder thema 2 en thema 
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5. Het panel stelt vast dat interne belanghebbenden de activiteiten haalbaar achten. Met 

name de opleidingscommissie en universiteitsraad zijn zich sterk bewust van hun rol bij het 

volgen van de effecten van de interventies. De specifieke rol van de raad van toezicht leek ten 

tijde van het locatiebezoek nog minder uitgekristalliseerd en het panel raadt aan dat ook de 

toezichthouders zich voorbereiden op doorlopende betrokkenheid. Over het geheel genomen 

vindt het panel dat de instelling voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij de voortgang van 

de afspraken en het behalen van de doelstellingen monitort, en waar nodig de voornemens 

zal bijstellen. Een nadere precisering van de doelstellingen zou evenwel kunnen helpen om de 

effectmeting robuuster te maken. 

 

Den Haag, 24 juli 2019  

 

Namens het panel ter beoordeling van de kwaliteitsafspraken van Theologische Universiteit 

v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.,  

 

 

 

 

Sijbolt Noorda Floor Meijer 

(voorzitter) (secretaris) 
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1 Profiel van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 

Instelling Theologische Universiteit v/d 

Gereformeerde Kerken (vrijg.) 

Ned. 

Vestigingsplaats Kampen 

Status van de instelling Bekostigd 

1.2 Profiel van de instelling 

De Theologische Universiteit Kampen (hierna: TU Kampen) is een kleinschalige 

levensbeschouwelijke universiteit die verbonden is aan de Gereformeerde Kerken in 

Nederland (vrijgemaakt). Vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging richt de TU Kampen 

zich op het uitvoeren van wetenschappelijk theologisch onderzoek en het opleiden van 

theologen, predikanten en kerkelijk werkers, in het bijzonder voor de Gereformeerde Kerken. 

De TU Kampen biedt drie opleidingen aan: de driejarige bacheloropleiding Theologie, de 

driejarige masteropleiding Theologie Predikant en de eenjarige masteropleiding Theologie 

Algemeen. In totaal tellen deze opleidingen circa 150 studenten. Volgens de eigen centrale 

uitgangspunten streeft de TU Kampen in het onderwijs naar verbinding van academische 

kennis en persoonlijke geloofsbeleving en vorming. Voor alle vakken geldt bovendien dat de 

Bijbel doorslaggevend is en dat persoonlijke omgang met de Bijbel expliciet geoefend wordt. 

Tot slot zijn de opleidingen sterk verbonden met de directe context van de christelijke 

gemeenten. 

 

In 2019 presenteert de TU Kampen een nieuw strategisch plan voor de ontwikkeling van de 

universiteit op de korte en middellange termijn. Dit plan vormt de opvolger van het 

instellingsplan ‘Tot aan de horizon. TU Kampen 2014-2017. Talentontwikkeling voor Kerk en 

Koninkrijk’. In het nieuwe plan staan drie focusgebieden centraal, te weten het verder 

uitbouwen van het (inter)nationale academische profiel, het realiseren van een betere 

academische inbedding en het vergroten van het bereik van de universiteit. Concrete 

ambities voor de komende jaren hebben betrekking op internationalisering, effectuering van 

nieuwe samenwerkingsverbanden met andere theologische instellingen, uitbreiding van het 

onderwijsaanbod, toename van het studentenaantal en optimalisatie van vestigingsplaats en 

huisvesting.  

 

Het hoogste beslisorgaan binnen de organisatiestructuur van de TU Kampen is de generale 

synode van de Gereformeerde Kerken. Deze benoemt de leden van de raad van toezicht en 

het curatorium. Terwijl de raad van toezicht vooral de financiën en de algemene 

beleidsontwikkeling en -uitvoering monitort, bewaakt het curatorium het gereformeerd 

karakter van de instelling en het wetenschappelijk niveau van onderwijs, onderzoek en 

kennisuitwisseling. De algemene leiding berust bij het college van bestuur, bestaande uit de 

rector (tevens voorzitter) en een algemeen bestuurder. Medezeggenschap is in hoofdzaak 

belegd bij de universiteitsraad, waarin zowel studenten als docenten zitting hebben. De 

universiteitsraad houdt intern toezicht op de werkzaamheden van het college van bestuur en 

rapporteert in het jaarverslag over zijn werkzaamheden. Daarnaast delen de drie opleidingen 



 

 

 
7 Planbeoordeling Kwaliteitsafspraken «Naam_instelling_»  «datum_locatiebezoek» 

NVAO  Nederland  Vertrouwen in kwaliteit 
 

een opleidingscommissie, die het onderwijs evalueert en voorstellen doet voor 

kwaliteitsverbetering.  
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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 TU Kampen kiest ervoor om de beschikbare studievoorschotmiddelen te investeren in 

twee van de zes thema’s uit het sectorakkoord Hoger Onderwijs (2018). Het gaat om de 

thema’s ‘Meer en betere begeleiding van studenten’ (thema 2) en ‘Investeren in passende en 

goede onderwijsfaciliteiten’ (thema 5). In het dossier motiveert de instelling waarom op de 

thema’s ‘Intensiever en kleinschaliger onderwijs’ (thema 1), ‘Verhogen van het studiesucces’ 

(thema 3), ‘Vergroten van de onderwijsdifferentiatie’ (thema 4) en ‘Investeren in extra 

professionalisering van docenten’ (thema 6) – geen inzet gepleegd wordt. De besteding komt 

ten goede aan studenten van alle drie de aangeboden opleidingen.  

 

De TU Kampen legt het zwaartepunt van de voorgenomen investeringen op het vlak van het 

intensiveren en professionaliseren van de begeleiding van studenten (thema 2). Hieronder 

vallen een aantal voorgenomen activiteiten. De instelling stelt in de eerste plaats voor om aan 

de bestaande structuur van studentenbegeleiding een nieuwe functie toe te voegen, namelijk 

die van studentenbegeleider/coach. Een van de huidige onderwijskundige medewerkers 

schuift voor een dag per week door naar deze nieuwe functie en is – om zich voor haar 

nieuwe taken te kwalificeren – inmiddels begonnen met een aanvullende scholing. 

Doelstelling is dat er in 2021 een geschoolde onderwijskundige medewerker is die bekwaam 

is op het gebied van begeleiding en coaching van studenten. Verder worden, ter bevordering 

van een samenhangend systeem van studiebegeleiding, de verantwoordelijkheden van 

docentmentoren, studentenpastor en de nieuwe studentencoach geherdefinieerd. In de 

nieuwe opzet richten docentmentoren zich op de onderwijsinhoudelijke begeleiding van 

studenten, biedt de studentenpastor ondersteuning bij vragen aangaande het persoonlijk 

geloofsleven van studenten en gaat de coach zich primair bezighouden met het begeleiden en 

ondersteunen van studenten op het vlak van studieproces en studievoortgang. Dit laatste zal 

plaatsvinden op zowel collectief als individueel niveau, door het aanbieden van workshops en 

persoonlijke begeleidingstrajecten voor studenten die daaraan behoefte hebben. De instelling 

streeft er met deze herstructurering naar dat er in 2024 sprake is van een breed systeem van 

studiebegeleiding waarmee alle studenten van passende begeleiding worden voorzien. Onder 

thema 2 vallen tenslotte ook activiteiten die bedoeld zijn om externe psychologische hulp 

toegankelijker te maken. De TU Kampen wil de verwijsprocedure verbeteren, door de 

studentencoach hierin een centrale plaats te geven, en bovendien zorgen voor passende, 

gespecialiseerde hulpverlening, door banden aan te knopen met een bij een andere hoger 

onderwijsinstelling ingebedde studentenpsycholoog. Waar nodig wil de instelling de kosten 

van deze professionele hulpverlening op zich nemen.  

 

Naast de studiebegeleiding wil de TU Kampen ook de bestaande onderwijsfaciliteiten 

doelmatiger inrichten. De instelling investeert een (betrekkelijk klein) deel van de beschikbare 

middelen in passende onderwijsfaciliteiten (thema 5). De bij dit thema geformuleerde 
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beleidsvoornemens zijn het creëren van geschikte werkruimtes voor studenten, de aanschaf 

van nieuwe computersystemen en de modernisering van lesruimtes. Het budget voor 2019 is, 

naar het panel vaststelt, reeds besteed aan de herinrichting van een collegezaal. Ook voor 

2020 heeft de instelling een investering gepland in dit kader, waarna de facilitaire investering 

als afgerond zal worden beschouwd. 

 

Het panel concludeert dat aan de geformuleerde beleidsvoornemens, met name aan die op 

het vlak van de studiebegeleiding, een duidelijke probleemanalyse ten grondslag ligt. Uit 

gesprekken met betrokkenen bleek dat de TU Kampen te maken heeft met een diverse 

instroom en relatief hoge uitval, met name in de latere studiejaren. Het is vrij gebruikelijk dat 

studenten worstelen met persoonlijke problemen en (mede daardoor) vertraging oplopen of 

zelfs uitvallen. Volgens betrokkenen vraagt dit om specialistische begeleiding, die de huidige 

docentmentoren niet kunnen bieden. De overkoepelende doelstelling van de voorgestelde 

investeringen in begeleiding is om het persoonlijk welzijn van studenten te bevorderen. De 

instelling verwacht dat dit een positief effect zal hebben op het studiesucces. Volgens de TU 

Kampen kunnen betere faciliteiten eveneens bijdragen aan een positief studieklimaat en 

daarmee aan het welbevinden van studenten. Een raadpleging van studenten heeft 

uitgewezen dat zij de verouderde en niet doelmatige faciliteiten als een belangrijk knelpunt 

ervaren.  

 

Tijdens het locatiebezoek hebben interne belanghebbenden een toelichting gegeven op de 

(onderwijs)visie van de TU Kampen. Een centraal element in het didactisch concept is, naar 

het panel begreep, een geleidelijke overgang van docentsturing naar zelfsturing in de loop 

van het studieprogramma. Dit komt tot uitdrukking in de ingezette werkvormen, die in eerste 

instantie gericht zijn op kennisoverdracht door de docent en door de jaren heen een steeds 

grotere inbreng en zelfstandigheid van studenten vragen. Betrokkenen signaleren dat het 

nemen van regie over het eigen leerproces binnen de huidige studentpopulatie geen 

vanzelfsprekendheid is. Bij het aanleren van een actieve studiehouding zien zij een belangrijke 

taak weggelegd voor de studiebegeleiding in zijn totaliteit, waarbij niet alleen de activiteiten 

van docentmentoren maar ook die van de studentencoach een positieve invloed zullen 

hebben. Ook de investering in faciliteiten moet wat de instelling betreft, ten dele, in het licht 

van het faciliteren van de overgang van docentsturing naar zelfsturing begrepen worden. 

Samenwerking van studenten in kleine groepen is een steeds vaker toegepaste werkvorm, 

maar daarvoor geschikte werkruimtes ontbreken goeddeels. Door studiezalen opnieuw in te 

richten, wil men zorgen voor een studieomgeving die de cohortvorming en het leerproces van 

studenten optimaal ondersteunt.  

 

Daarnaast stelt het panel vast dat de bestedingen binnen de beide uitgekozen thema’s een 

basis hebben in het huidige instellingsplan, en daarmee passen bij de bredere 

onderwijsvoornemens van de instelling. In dit instellingsplan formuleert de TU Kampen het 

voornemen om versterkt in te zetten op studiebegeleiding en op de verbetering van de 

studeerbaarheid, onder meer door het realiseren van goede faciliteiten. In het nog te 

verschijnen strategische plan voor de periode 2019- 2024 zullen locatie en huisvesting, naar 

het panel vernam, belangrijke thema’s zijn. 
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2.1.2 Overwegingen 

Gezien de relatief bescheiden omvang van het beschikbare budget vindt het panel het 

begrijpelijk en legitiem dat de TU Kampen haar inspanning concentreert op twee van de zes 

thema’s. Het aanvraagdossier schetst de voornemens en daaraan gekoppelde doelstellingen 

op de beide uitgekozen thema’s en motiveert bovendien waarom investeringen binnen de 

andere thema’s niet voor de hand liggen. Voor het doorgronden van de onderliggende 

probleemanalyse en specifieke context van de TU Kampen vindt het panel het vrij globale 

dossier minder geschikt. Hier hebben gesprekken met interne belanghebbenden de extra 

informatie opgeleverd die het panel nodig had om te beoordelen of het plan zal leiden tot 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Met name de mondelinge toelichting op de 

onderwijsvisie van de TU Kampen heeft het panel een goed inzicht gegeven in de 

achtergronden van de door de instelling gemaakte keuzes. 

 

Wat het panel betreft ligt het accent in het voorstel terecht op studiebegeleiding. Het 

onderschrijft dat de voorgenomen activiteiten op het vlak van het voorkomen, signaleren en 

remediëren van studieproblemen goed aansluiten bij de vaststelling dat relatief veel 

studenten persoonlijke hulp nodig hebben om vastlopen in de studie te voorkomen. 

Redelijkerwijs mag volgens het panel verwacht worden dat de geschetste intensievere en 

professionelere studiebegeleiding zal bijdragen aan kwaliteitsverhoging. Ten aanzien van de 

investering in faciliteiten merkt het panel op dat deze, om aan te sluiten bij de doelstellingen 

van de kwaliteitsafspraken, sterk gerelateerd moet zijn aan onderwijsinhoudelijke 

overwegingen. Het panel heeft kennisgenomen van de manier waarop deze investeringen 

volgens de instelling gekoppeld kunnen worden aan de bredere beleidsvoornemens en 

onderwijsvisie van de TU Kampen. Desalniettemin komt het het panel voor dat de geschetste 

facilitaire verbeteringen eerder een basisvoorziening betreffen. Wat het panel betreft had de 

instelling er ook voor kunnen kiezen om de middelen van de voorgenomen investering in 

faciliteiten ten goede te laten komen aan het thema studiebegeleiding. Het panel vindt dit 

evenwel geen breekpunt, zeker aangezien studenten zelf hebben aangedrongen op facilitaire 

verbeteringen. Het panel neemt bovendien in ogenschouw dat de investering in faciliteiten 

slechts een relatief klein deel van de beschikbare middelen betreft. 

Een laatste conclusie van het panel is dat de TU Kampen er verstandig aan zou doen om de 

mondeling uiteengezette visie op onderwijs te expliciteren in het nieuwe strategische plan. 

Het vastleggen van de verwachtingen aangaande de geleidelijke overgang van docentsturing 

naar zelfsturing geeft docentmentoren en studentencoach de benodigde aangrijpingspunten 

voor het doelmatig uitvoeren van de begeleiding. 

2.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de TU Kampen voldoet aan criterium 1. 

2.1.4 Aanbevelingen 

Het panel raadt de TU Kampen aan om haar onderwijsvisie nader uit te werken en te 

verankeren in het strategische instellingsbeleid. De instelling zou daarbij kunnen overwegen 

om te voorzien in verschillende, bij de behoeften van de individuele student aansluitende 

snelheden in het traject van docent- naar studentgestuurd onderwijs. 
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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 

Het dossier en de gevoerde gesprekken bevestigen dat het college van bestuur (CvB) van de 

TU Kampen de medezeggenschap en toezichthouders betrokken heeft bij het opstellen van 

het voorstel voor de besteding van de studievoorschotmiddelen. Op initiatief van het CvB 

werd een commissie gevormd, bestaande uit twee studenten, een beleidsmedewerker 

onderwijs (tevens de aanstaande studentenbegeleider/coach) en de onderwijsdirecteur. Deze 

commissie kreeg opdracht om een voorstel op te stellen voor gerichte kwaliteitsverbetering 

van het onderwijs en/of het studieklimaat, met inachtneming van de meerjarige ontwikkeling 

van de instelling en het beschikbare budget uit de studievoorschotmiddelen. Dit gebeurde in 

nauwe samenspraak met de medezeggenschap: de commissie organiseerde een 

inspraakronde met de opleidingscommissie en universiteitsraad, waar bestaande behoeftes 

geïnventariseerd werden. Het hieruit voortvloeiende voorstel werd overgenomen door het 

college van bestuur en vervolgens uitgewerkt tot het plan ‘Kwaliteitsafspraken 2019-2024’. 

Medezeggenschapsorganen en toezichthouders hebben gelegenheid gekregen om zich over 

het plan uit te spreken. De raad van toezicht keurde het goed en de universiteitsraad en 

opleidingscommissie stemden ermee in.  

 

Uit de gesprekken bleek dat de voorstellen van de betrokken studentleden van de 

medezeggenschapsorganen inhoudelijk leidend zijn geweest in de totstandkoming van het 

voorstel. Deze vertegenwoordigden de behoeften van de studentenpopulatie als geheel, 

waarop de medezeggenschap via studentenevaluaties zicht houdt. Desgevraagd gaf de 

medezeggenschap aan dat zij zich goed ondersteund voelde bij de planvorming. Ook bij (de 

(monitoring van) de verwezenlijking van de plannen wordt een volwaardige rol voor de 

medezeggenschap voorzien. De raad van toezicht, die kan gelden als vertegenwoordiging van 

het relevante werkveld, kwalificeerde de gemaakte keuzes in een gesprek met het panel als 

goed invoelbaar, ook al hebben de toezichthouders naar eigen zeggen maar beperkt zicht op 

de onderliggende problematiek. 

2.2.2 Overwegingen  

Het panel stelt vast dat het investeringsvoorstel in overleg met studenten en docenten uit 

de medezeggenschapsorganen is ontwikkeld, waarbij met name de studentleden een 

inhoudelijk doorslaggevende stem hebben gehad. Uit deze gang van zaken blijkt voldoende 

dat het bestuur de medezeggenschap faciliteert en haar als volwaardige gesprekspartner 

ziet. Voor het voorliggende plan bestaat binnen de organisatie brede steun, zo bleek uit de 

gesprekken. De universiteitsraad, de opleidingscommissie en de raad van toezicht zijn in de 

gelegenheid gesteld om zich over het plan uit te spreken en hebben zich daarachter 

geschaard. Via de raad van toezicht is geborgd dat er draagvlak bestaat onder externe 

belanghebbenden. Het panel heeft de indruk dat de raad van toezicht in de 

organisatiestructuur van de TU Kampen (nog) op relatief grote afstand staat en een vrij 

klassieke invulling geeft aan zijn taken. Op grond van het gevoerde gesprek met 

vertegenwoordigers van de raad van toezicht is het panel er wel voldoende van overtuigd 

geraakt dat de raad bereid is om een meer actieve rol op zich te nemen in het volgen van 

de realisatie van de voorgenomen activiteiten. 
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2.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de TU Kampen 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 aanvraagdossier van de TU Kampen omvat een globale meerjarenbegroting waarin de 

beschikbare studievoorschotmiddelen voor de periode 2019-2024 zijn verdeeld over de 

verschillende voorziene kostensoorten, te weten opleiding/inzet van de studentencoach, 

extern in te kopen consulten bij een studentenpsycholoog en facilitaire verbeteringen. De 

middelen worden in de begroting gelijkmatig over de looptijd verspreid, waarbij circa 80% 

wordt besteed aan de genoemde activiteiten op het vlak van studiebegeleiding en 20% aan 

faciliteiten. Tijdens het locatiebezoek heeft het panel een meer gedetailleerde 

meerjarenbegroting ingezien, waaruit onder meer bleek dat de verwachte kosten voor 

studentbegeleiding en studentenpsycholoog het daarvoor beschikbare budget naar 

verwachting (licht) overschrijden en zullen worden aangevuld met eigen middelen. Het 

bestuur realiseert zich dat het met het oog op de monitoring van het succes van de 

kwaliteitsafspraken belangrijk is om de studievoorschotmiddelen als herkenbare, door de 

periode heen volgbare kostenplaatsen in de begroting op te nemen en deze niet te 

vermengen met andere middelen.   

Het panel stelt op grond van gesprekken met interne belanghebbenden vast dat deze de 

voornemens realiseerbaar achten. Een belangrijke indicator voor het welslagen van de 

interventies ten aanzien van thema 2 en thema 5 is wat hen betreft de studenttevredenheid 

over studiebegeleiding en studieklimaat. Ook wil men regelmatig en frequent nagaan of de 

activiteiten effect hebben op het studiesucces en de rendementen. De monitoring vindt deels 

plaats via reguliere jaarlijkse studentenevaluaties en deels via specifieke (individuele en 

collectieve) bevraging van studenten op ervaringen met het vernieuwde begeleidingstraject. 

De studentencoach heeft van het bestuur opdracht gekregen om een kwalitatief 

meetinstrument voor studentenwelzijn te implementeren en daarmee in 2019 een nulmeting 

te verrichten. Gedurende de looptijd zullen verdere metingen worden gedaan om de 

voortgang en het behalen van de doelstellingen te monitoren.  

Uit het dossier en de gesprekken blijkt dat medezeggenschap en toezichthouders betrokken 

zullen worden bij de monitoring van de voortgang. Hiertoe wordt de stand van zaken rond de 

implementatie, voortgang, evaluatie en eventuele bijsturing van de kwaliteitsafspraken 

jaarlijks beschreven in de jaarverslagen van de instelling. Vertegenwoordigers van de 

betrokken gremia lieten het panel weten dat zij hun eigen rol helder op het netvlies hebben, 

ook al zijn afspraken hierover niet formeel vastgelegd. De opleidingscommissie en 

universiteitsraad hebben de intentie om zich minstens eens per jaar gezamenlijk over de 

gerealiseerde resultaten te buigen. 

2.3.2 Overwegingen 
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Het panel vindt het plan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen voldoende 

uitgewerkt. De gepresenteerde meerjarenbegroting schetst een gedetailleerd en in grote 

lijnen realistisch beeld van de verwachte uitgaven op de verschillende voornemens voor de 

jaren 2019-2024. De begroting onderstreept dat het hoofdaccent ligt op activiteiten op het 

gebied van studiebegeleiding (passend binnen thema 2) en dat een veel kleiner deel facilitaire 

investeringen betreft. Dit is wat het panel betreft een verstandige keuze die voldoende 

beredeneerd bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. Interne belanghebbenden bevestigden in de 

gesprekken dat de voorgenomen activiteiten binnen de specifieke context van de TU Kampen 

realiseerbaar zijn. De medezeggenschap is zich bewust van haar verantwoordelijkheden bij 

het opvolgen van de effecten van de in gang gezette interventie. Wel kan zij overwegen om 

de kwaliteitsafspraken tenminste tweemaal per jaar te agenderen en schriftelijk over haar 

bevindingen te rapporteren. Dit draagt eraan bij dat de kwaliteitsafspraken steeds hoog op 

ieders prioriteitenlijst blijven staan. Ook voor de raad van toezicht ziet het panel een actieve 

inbreng weggelegd. Het beveelt de toezichthouders aan om zich voor te bereiden op 

doorlopende betrokkenheid bij het volgen van de uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten. Het panel vindt dat de instelling voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij de 

voortgang van de afspraken en het behalen van de doelstellingen monitort, en waar nodig de 

voornemens zal bijstellen. Daarbij kan een nadere precisering van de doelstellingen de 

effectmeting robuuster maken. 

2.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de TU Kampen voldoet aan criterium 3. 

2.3.4 Aanbevelingen  

Het panel raadt de TU Kampen aan om voor het volgen van de beoogde effecten van de 

interventies op onderwijskwaliteit het instrumentarium verder te verfijnen.  
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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 

09.30 – 10.30  Vooroverleg Panel 

10.30 – 11.15 Gesprek 1  College van bestuur 

11.30 – 12.15 Gesprek 2 Medezeggenschapsvertegenwoordiging 

12.15 – 12.45 Lunch Panel 

12.45 – 13.30 Gesprek 3 Raad van Toezicht 

13.30 – 14.30 Overleg Panel 

14.30 – 14.45 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: 

• Aanvraagdossier, bestaande uit voorstel ‘Kwaliteitsafspraken 2019-2024. 

Sectorakkoord Hoger Onderwijs’ 

Op de bezoekdag lag voor het panel de volgende documentatie ter tafel: 
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• Notulen vergadering universiteitsraad 10 januari 2019; 

• Extract uit verslag vergadering raad van toezicht 18 januari 2019; 

• Extract uit notulen vergadering opleidingscommissie 31 januari 2019; 

• Meerjarenplanning investering kwaliteitsafspraken 2019-2024; 

• Overzichten uitval en rendementen vanaf studiejaar 2012. 
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GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling Theologische Universiteit v/d 
Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned. 

• BRIN 25AV 
• Bezoekadres Broederweg 15, 8261 GS Kampen 
• Kwaliteitsafspraken Zelfstandige beoordeling 
• Inleverdatum aanvraagdossier vrijdag 26 april 2019 

 
 
STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier vrijdag 15 maart 2019 
• Bezoekdag maandag 17 juni 2019 
• Adviesrapport (voor feitelijke 

onjuistheden)  
woensdag 24 juli 2019 

• Advies Dagelijks Bestuur NVAO maandag 12 augustus 2019 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
maandag 16 september 2019 

• Beschikkingsdatum maandag 18 november 2019 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken 007922 
 
Datum Versie 
16 september 2019 23.0 
 
Contactpersoon 
Anke Schols 070 – 312 2350 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter Sijbolt Noorda Dr. Sijbolt Noorda is voormalig voorzitter van het CvB van de Universiteit van 

Amsterdam en voormalig voorzitter van de VSNU. Daarnaast is hij actief als 
adviseur of bestuurder van organisaties in het hoger onderwijs, zoals o.a. de 
Academic Cooperation Association (ACA) en de het Magna Charta Observatory, 
de Deutsche Akkreditierungsrat en verschillende buitenlandse universiteiten, 
waaronder in Turkije. Hij heeft bestuurlijke functies vervuld in de media, de 
culturele sector en gezondheidszorg. 

• Lid Huibert Pols Prof. dr. Huibert Pols is hoogleraar inwendige geneeskunde en was rector 
magnificus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was hij decaan en 
vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus MC (2006-2013). 

• Lid Elly Teune Drs. Elly Teune is oud-bestuurder van Fontys. Ruime ervaring in het hoger 
onderwijs zowel als docent, als directeur en bestuurder. Momenteel in diverse 
RvT's o.a: vice-voorzitter RvT HZ Vlissingen, stichting Biezonder Onderwijs. 

• Lid Jan van den Berg Jan van den Berg heeft ruime ervaring in het hoger onderwijs (Universiteit 
Utrecht en Fontys Hogescholen) in allerlei rollen, maar vooral in directiefuncties 
en als toezichthouder (intern en extern). Werkzaam geweest als Inspecteur 
primair Onderwijs. Momenteel verbonden aan Fontys Hogescholen binnen de 
Bestuursstaf als auditor en nauw betrokken bij de totstandkoming van de ITK en 
de Kwaliteitsafspraken binnen de eigen instelling. 

• Student-lid Tim van Oort Tim van Oort is student Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
secretaris opleidingscommissie Juridische Bestuurskunde. 

   
• Procescoördinator Thomas de Bruijn 
• Secretaris Floor Meijer 

 



 

 
 

 
 

 

  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 

met het oog op de beoordeling van de Theologische Universiteit v/d 

Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.. 

 

Aanvraagnummer: 007922 

 

Colofon 

 

Adviesrapport 

Theologische Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.  

Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 

Maandag 17 juni 2019 

Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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