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1 Samenvattend advies 

Eindoordeel 

Het panel concludeert dat Tilburg University voldoet aan alle criteria van het 
beoordelingsprotocol Kwaliteitsafspraken. Op grond van de beoordeling van het 
aanvraagdossier, aanvullende documenten en gesprekken met vertegenwoordigers van de 
instelling komt het panel tot een positief advies aan de NVAO.  

Criterium 1 

Het panel is van oordeel dat Tilburg University duidelijk motiveert waarom zij inzet op alle zes 
thema’s voor onderwijskwaliteit en hoe deze thema’s aansluiten bij de ambities uit haar 
strategisch plan. De studievoorschotmiddelen worden ingezet om de instellingsstrategie te 
versterken en verdiepen. In het aanvraagdossier geeft de instelling een toelichting op de 
samenhang tussen de zes landelijke thema’s uit het Sectorakkoord en actielijnen uit het 
strategisch plan, en op de wijze waarop de landelijke thema’s zijn geconcretiseerd in tien 
kwaliteitsafspraken (het universiteitsbrede kader). De tien geformuleerde kwaliteitsafspraken 
dragen beredeneerd bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en bouwen voort op de 
investeringen die de instelling de afgelopen jaren zelf heeft gedaan. Het panel heeft 
geconstateerd dat de gemaakte keuzes worden onderschreven door vertegenwoordigers 
vanuit verschillende lagen binnen de organisatie. 
 
Tilburg University heeft ervoor gekozen om alle studievoorschotmiddelen decentraal te 
besteden; de studievoorschotmiddelen zijn via het interne bekostigingsmodel toegewezen 
aan de vijf faculteiten. Deze aanpak sluit aan bij de sturingsfilosofie van de instelling. Elke 
faculteit heeft een eigen selectie gemaakt van kwaliteitsafspraken uit het centrale kader, 
aansluitend bij de specifieke ontwikkelingen binnen de faculteit. Voor de gekozen afspraken 
hebben de faculteiten concrete plannen opgesteld. Via de bijlagen bij het aanvraagdossier 
heeft het panel kennisgenomen van de facultaire bestedingsplannen. Die bevatten onder 
meer de doelen, specifieke maatregelen en bestedingen die aansluiten bij de zes thema's. Het 
panel adviseert ervoor te waken dat er door versnippering dubbele inspanningen gedaan 
worden; het panel ziet hier mogelijkheden voor meer centrale regie die niets afdoet aan de 
autonomie van de faculteiten. Het panel komt tot het oordeel dat de instelling voldoet aan 
criterium 1. 

Criterium 2 

De plannen voor de studievoorschotmiddelen zijn in twee fasen tot stand gekomen. Volgens 
het panel heeft Tilburg University belanghebbenden voldoende betrokken bij het opstellen 
van de plannen. Het panel is positief over de wijze waarop de instelling – met name in de 
eerste fase – een breder publiek heeft betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. In de 
tweede fase, waarin de plannen werden herzien, zijn de plannen verder uitgewerkt met een 
kleinere groep betrokkenen; het panel heeft hiervoor begrip aangezien de herziene plannen 
zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.  
 
Het panel heeft vastgesteld dat de kwaliteitsafspraken kunnen rekenen op voldoende 
draagvlak. Zowel het stichtingsbestuur als de medezeggenschap zijn inhoudelijk betrokken bij 
de totstandkoming van de plannen, die zij hebben goedgekeurd of waarmee ze hebben 
ingestemd. Daarmee is de formele betrokkenheid van interne stakeholders voldoende 
aangetoond. Ten aanzien van de medezeggenschap beveelt het panel aan om de facilitering 
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uit te breiden met specifieke scholing gericht op de beoordeling en monitoring van de 
kwaliteitsafspraken en het meten van de effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot 
adviseert het panel om vanuit alle faculteiten vertegenwoordigers uit het maatschappelijke 
veld uit te nodigen om te reflecteren op de kwaliteitsafspraken. Op basis van deze 
bevindingen en overwegingen is het panel van oordeel dat de instelling voldoet aan de eisen 
van criterium 2. 

Criterium 3 

Het panel is van oordeel dat Tilburg University haar plannen voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen heeft vertaald naar voldoende concrete beleidsacties en  
-processen. De faculteiten hebben de tien kwaliteitsafspraken gedetailleerd uitgewerkt op 
een wijze die past bij hun eigen strategische doelstellingen en per jaar inzichtelijk gemaakt 
hoe de middelen worden besteed. De plannen zijn ten minste tot en met 2022 
geconcretiseerd en op hoofdlijnen uitgewerkt voor de jaren 2023 en 2024. Daarnaast heeft 
het panel inzicht gekregen in de bestedingen van de studievoorschotmiddelen in het jaar 
2019, op basis van de in 2018 vastgestelde plannen. De plannen zijn ontwikkeld in 
samenspraak met belanghebbenden; de haalbaarheid en realiseerbaarheid zijn naar mening 
van het panel voldoende onderbouwd.  
 
Voor de monitoring van de kwaliteitsafspraken maakt Tilburg University gebruik van de 
reguliere planning-en-controlcyclus. Het panel is van oordeel dat dit monitoringssysteem 
adequaat is ingericht. In het aanvraagdossier staat duidelijk beschreven wie op welk moment 
betrokken is bij de evaluatie en eventuele bijsturing van de plannen. Tijdens de 
beoordelingsdag lichtte het college van bestuur toe dat er naast evaluatie via de formele 
kanalen ook regelmatig informeel overleg plaatsvindt waarbij de kwaliteitsafspraken ter 
sprake komen. 
 
Wat betreft de effectmeting merkt het panel op dat de faculteiten verschillende 
instrumenten en indicatoren hanteren. Het panel beveelt aan om de meetinstrumenten die 
de voortgang en effecten bewaken verder te concretiseren en te uniformeren, zodat 
gemakkelijker te beoordelen is of doelen zijn bereikt en het gesprek daarover gemakkelijker 
te voeren is. Daarnaast acht het panel het van belang om het informele overleg – met name 
tussen faculteiten – te institutionaliseren ter bevordering van het leren van elkaar. 
Concluderend is het panel van oordeel dat de instelling voldoet aan criterium 3. 
 
Den Haag, 2 juli 2020 
 
Namens het panel ter beoordeling van het plan voor de kwaliteitsafspraken van Tilburg 
University,  
 
 
 
 
Gerard Mols Anne Martens 
(voorzitter) (secretaris) 
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2 Profiel van de instelling 

2.1 Algemene gegevens 

Land Nederland 
Instelling Tilburg University 
Vestigingsplaats Tilburg, Utrecht, ‘s-Hertogenbosch 
Status van de instelling bekostigd 

2.2 Profiel van de instelling 

Tilburg University (TiU) komt voort uit de in 1927 geopende Roomsch Katholieke 
Handelshoogeschool. In 1986 werd de hogeschool een universiteit en vanaf 2020 noemt de 
instelling zich Tilburg University. Aan Tilburg University studeren ruim 17.000 studenten, 
waaronder ruim 3.000 internationale studenten, en werken een kleine 2.000 medewerkers. 
Tilburg University is gespecialiseerd in de mens- en maatschappijwetenschappen en biedt 21 
bacheloropleidingen en 50 masteropleidingen aan, verdeeld over vijf faculteiten (Schools): 
Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), Tilburg Law School (TLS), Tilburg 
School of Social and Behavioral Sciences (TSB), Tilburg School of Humanities and Digital 
Sciences (TSHD), en Tilburg School of Catholic Theology (TST).  
 
De instelling typeert zichzelf op haar website als een universiteit die ‘bijdraagt aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis 
en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties’. Deze 
ambitie komt tot uiting in het motto van de instelling: Understanding Society. Naast het 
begrijpen van de samenleving, zet Tilburg University ook in op het verbeteren van de 
samenleving: Advancing Society. 
 
Tilburg University heeft haar ambitie vertaald in een onderwijsvisie, het Tilburgse 
Onderwijsprofiel (Tilburg Education Profile; TEP). Dit onderwijsprofiel is gebaseerd op drie 
pijlers: kennis, kunde en karakter. De combinatie van kennis, kunde en karakter maakt 
studenten volgens Tilburg University tot initiatiefrijke denkers die actief bijdragen aan de 
samenleving. De instelling noemt hen ‘TiU-shaped professionals’. 
 
Tilburg University kent twee bestuursniveaus: het universitaire niveau en het niveau van de 
faculteiten en diensten. Het bestuur en beheer van de universiteit zijn ondergebracht bij het 
instellingsbestuur (college van bestuur), dat verantwoording aflegt aan het stichtingsbestuur 
(raad van toezicht). De faculteiten hebben van oudsher een relatief grote mate van 
autonomie. De aansturing van de faculteiten ligt in handen van decanen, die verantwoording 
zijn verschuldigd aan het instellingsbestuur en leidinggeven aan hun faculteitsbestuur; bij de 
vergaderingen van het faculteitsbestuur sluit ook de student-assessor van de faculteit aan. De 
faculteiten opereren binnen de beleidskaders die tot stand komen in overleg tussen het 
college van bestuur, de universiteitsraad en het lokaal overleg. De faculteiten geven invulling 
op een manier die past bij het eigen wetenschapsgebied en de ambities van de faculteit met 
betrekking tot onderwijs en onderzoek. 
 
Op beide bestuurlijke niveaus fungeren formele medezeggenschapsorganen: de 
universiteitsraad en het lokaal overleg (vertegenwoordigers van de vakcentrales) op centraal 
niveau en de faculteitsraden op het niveau van de schools. Alle opleidingen hebben een 
opleidingsdirecteur en een opleidingscommissie. 
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3 Beoordeling per criterium 

3.1 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.  

3.1.1 Bevindingen 

Geïnspireerd door de katholieke traditie, ziet Tilburg University het als haar missie om de 
samenleving vooruit te helpen door haar begrip van die samenleving te verdiepen. Dit komt 
tot uiting in het motto ‘Understanding Society’. Het gaat daarbij inmiddels niet alleen om het 
begrijpen, maar ook om het verbeteren van de samenleving: ‘Advancing Society’. De visie van 
de instelling komt terug in het huidige strategisch plan 2018-2021 Connecting to Advance 
Society, waarin de strategie van de instelling is uitgewerkt voor onderwijs, onderzoek, impact, 
groei, locatie, cultuur, bestuur en bedrijfsvoering. Tilburg University heeft voor elk van deze 
gebieden doelstellingen geformuleerd en actielijnen uitgezet. 
 
Het strategisch plan 2018-2021 bouwt voort op het voorgaand strategisch plan 2014-2017, 
waarin de ontwikkeling van een eenduidige onderwijsvisie centraal stond. Dit heeft 
geresulteerd in een universiteitsbreed onderwijsprofiel: het Tilburg Education Profile (TEP). 
De kern van de onderwijsvisie van Tilburg University is dat studenten niet alleen kennis en 
kunde (vaardigheden) aangeboden krijgen, maar dat er ook oog is voor (academische) 
karaktervorming. Deze visie is leidend bij de verbetering van het onderwijs en het ontwerp 
van opleidingen. Vertegenwoordigers vanuit alle schools (faculteiten) waren betrokken bij de 
ontwikkeling van TEP. Binnen de instelling bestaat brede consensus over de ambities van het 
strategisch plan en TEP. 
 
In het aanvraagdossier beschrijft Tilburg University haar plan voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen, die worden ingezet om de instellingsstrategie te versterken en 
verdiepen. Daarbij zijn vier actielijnen uit het strategisch plan van belang: (1) TEP, (2) het 
Digital Education Enhancement Program (DEEP), (3) waardering voor onderwijs en (4) 
studentgerichtheid. In het document Herstelplan Kwaliteitsafspraken geeft de instelling een 
toelichting op de samenhang tussen de zes landelijke thema’s uit het sectorakkoord en de 
vier actielijnen, en op de wijze waarop de landelijke thema’s zijn geconcretiseerd in tien 
kwaliteitsafspraken (A-J). Deze concretisering vormt het universiteitsbrede kader. 
 
Tilburg University heeft ervoor gekozen om alle studievoorschotmiddelen decentraal te 
besteden. De studievoorschotmiddelen zijn via het interne bekostigingsmodel toegewezen 
aan de vijf faculteiten. Tijdens de beoordelingsdag lichtten het college van bestuur (cvb) en 
decanen toe dat dit een bewuste keuze is geweest: de middelen zijn een aanvulling op 
centraal aangestuurde onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren. Elke faculteit heeft 
een eigen selectie gemaakt van kwaliteitsafspraken uit het centrale kader, aansluitend bij de 
specifieke ontwikkelingen binnen de faculteit. Voor de gekozen afspraken hebben de 
faculteiten concrete plannen opgesteld. Via de bijlagen bij het aanvraagdossier heeft het 
panel kennisgenomen van de facultaire bestedingsplannen. Die bevatten onder meer de 
doelen, specifieke maatregelen en bestedingen. 
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In de plannen ligt de nadruk op de eerste drie landelijk vastgestelde thema’s, waaraan ruim 
twee derde van de middelen wordt besteed. Veruit het grootste deel is bestemd voor het 
thema intensiever en kleinschalig onderwijs, dat is geconcretiseerd in de afspraak om (A) de 
wetenschappelijke staf met een onderwijsaanstelling uit te breiden. Deze afspraak sluit aan 
bij het TEP, dat de focus legt op een academische gemeenschap met kleinschalig onderwijs. 
Tilburg University acht kleinschaligheid een belangrijk middel om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren. Door de formatie uit te breiden kan de instelling – ook bij groeiende 
studentenaantallen – werken met kleine studentgroepen en intensieve werkvormen verder 
ontwikkelen en inzetten. Alle faculteiten hebben hiervoor middelen gereserveerd, met 
uitzondering van de kleinste faculteit (Tilburg School of Catholic Theology). 
 
Volgens Tilburg University zijn de thema’s meer en betere begeleiding van studenten en 
studiesucces sterk verbonden. De instelling heeft de twee thema’s daarom gecombineerd en 
uitgewerkt in vier afspraken: (B) het perfectioneren van het Program for Academic Study 
Success (PASS), (C) extra investeringen die aansluiten bij het centrale actieplan 
studentenwelzijn, (D) het introduceren van learning analytics en (E) het verbeteren en 
stroomlijnen van de scriptiebegeleiding. Alle faculteiten hebben plannen uitgewerkt voor een 
of meerdere van deze afspraken. 
 
Tilburg University stelt dat de brede toegankelijkheid van haar onderwijs, in het bijzonder in 
combinatie met internationaliseringsambities, de behoefte aan studiebegeleiding vergroot. 
Via het eigen studiebegeleidingssysteem PASS wil de instelling alle studenten in staat stellen 
om hun studie met succes te volgen en af te ronden. Het actieplan studentenwelzijn moet 
ervoor zorgen dat alle studenten zich welkom voelen. De inzet van learning analytics levert 
een bijdrage aan de kwaliteitszorgcyclus en kan studenten gerichte feedback geven over 
studievoortgang en studiesucces. Ten slotte investeren twee faculteiten in extra 
ondersteuningsmogelijkheden voor de masterthesis, als aanvulling op activiteiten die Tilburg 
University vanuit reguliere middelen aanbiedt. 
 
Van de overige studievoorschotmiddelen is de helft bestemd voor het thema 
onderwijsdifferentiatie, waarvoor de instelling twee afspraken heeft geformuleerd met 
betrekking tot het verder inbedden van (F) karaktervorming en (G) arbeidsmarktoriëntatie in 
het onderwijs. Alle faculteiten besteden extra aandacht aan arbeidsmarktoriëntatie door 
onder andere te investeren in career service officers en (taal)vaardigheid. Drie faculteiten 
vergroten de capaciteit rondom karaktervormende activiteiten. 
 
Een beperkt deel van de middelen (5%) gaat naar het thema passende en goede 
onderwijsfaciliteiten, dat de eerste drie thema’s ondersteunt en vorm krijgt via (H) het 
realiseren van het Education Innovation Lab (EDUiLAB). De vijf faculteiten hebben plannen 
uitgewerkt voor onder meer het aanstellen van een innovatiecoördinator, een fonds voor 
projecten in het EDUiLAB en het verbeteren van op digitalisering ingerichte 
studentenwerkplekken. 
 
Tot slot besteedt Tilburg University een tiende deel van de middelen aan het zesde thema 
verdere professionalisering van docenten via (I) het implementeren systeem van permanente 
professionalisering en (J) het bevorderen digitalisering in het onderwijs. Het gaat hierbij 
voornamelijk om professionaliseringsprogramma’s die academici opleiden tot innovatieve en 
ondernemende docenten en hun digitale vaardigheden verbeteren. 
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3.1.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat Tilburg University duidelijk motiveert waarom zij inzet op alle zes 
thema’s voor onderwijskwaliteit en hoe deze thema’s aansluiten bij de ambities uit haar 
strategisch plan. De tien geformuleerde kwaliteitsafspraken dragen beredeneerd bij aan 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs en bouwen voort op de investeringen die de instelling 
de afgelopen jaren zelf heeft gedaan. Het panel heeft geconstateerd dat de gemaakte keuzes 
worden onderschreven door vertegenwoordigers vanuit verschillende lagen binnen de 
organisatie. 
 
De decentrale besteding van de studievoorschotmiddelen sluit aan bij de sturingsfilosofie van 
de instelling. Door de koppeling van de kwaliteitsafspraken aan de actielijnen uit het 
strategisch plan liggen de initiatieven van de faculteiten op eenzelfde lijn, terwijl de 
faculteiten de ruimte krijgen om een eigen invulling te geven aan (een selectie van) de tien 
kwaliteitsafspraken, passend bij de specifieke discipline. Het panel waardeert deze ruimte en 
heeft vastgesteld dat de faculteiten heldere doelen hebben geformuleerd met daaraan 
gekoppelde middelen en dat de uitwerkingen aansluiten bij de zes thema’s. Tegelijkertijd 
merkt het panel op dat deze aanpak leidt tot een divers en enigszins versnipperd palet aan 
activiteiten. Daarom adviseert het panel om te waken voor dubbele inspanningen; het panel 
ziet hier mogelijkheden voor meer centrale regie die niets afdoet aan de autonomie van de 
faculteiten.  

3.1.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Tilburg University voldoet aan criterium 1. 
 

3.2 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. 

3.2.1 Bevindingen 

De plannen voor de studievoorschotmiddelen zijn in twee fasen tot stand gekomen. In de 
zomer van 2018 is een centrale werkgroep ingesteld met onder andere vertegenwoordigers 
van de universiteitsraadfracties. In overleg met belanghebbenden is besloten dat het 
strategisch plan Connecting to Advance Society het uitgangspunt zou zijn bij de 
totstandkoming van de kwaliteitsafspraken. Dit plan is tot stand gekomen na een uitgebreide 
raadpleging van stakeholders (2017). Bij de ontwikkeling van de kwaliteitsafspraken is de 
bredere universitaire gemeenschap wederom uitgenodigd om mee te denken, onder meer 
tijdens twee consultatiebijeenkomsten in het najaar van 2018, tijdens het jaarlijkse 
onderwijsevenement Education Bazaar en via eigen communicatiekanalen van de 
medezeggenschap. Via een enquête zijn de voorgenomen keuzes voorgelegd aan personeel 
en alumni. In de eerste fase is een lump sum verdeling van de middelen over de faculteiten 
vastgesteld voor de periode 2019-2024. 
 
Vanaf het najaar van 2019 bevindt Tilburg University zich in een tweede fase, waarin de 
plannen zijn herzien en verder uitgewerkt. Hoewel een projectgroep vanuit Academic Services 
de herziening centraal aanstuurde, hebben de faculteiten een belangrijk deel van het werk 
gedaan door de bestedingsplannen uit te werken. Iedere faculteit had hiertoe een 
projectleider met een eigen team aangesteld en maakte gebruik van een vast format. Bij de 
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herziening van het plan is de initiële afspraak uit 2018 – iedere faculteit besteedt middelen 
binnen elk van de zes thema’s – losgelaten. Een regiegroep met vertegenwoordigers uit het 
cvb, de facultaire managementteams en de directeuren van Academic Services en Finance 
and Control besprak de opeenvolgende versies van het plan inclusief facultaire 
bestedingsplannen. 
 
Uit het aanvraagdossier en de bijlagen met brieven van de universiteits- en faculteitsraden 
heeft het panel begrepen dat de medezeggenschap nauw betrokken is bij de totstandkoming 
van de kwaliteitsafspraken. Tevens is beschreven hoe de medezeggenschap op centraal en 
decentraal niveau betrokken zal zijn bij de monitoring van de voortgang van de plannen. De 
tien afspraken zijn op centraal niveau gemaakt, in samenwerking met de universiteitsraad. 
Vervolgens hebben de faculteiten de afspraken verder uitgewerkt, in afstemming met hun 
faculteitsraden en opleidingscommissies. Een aantal faculteiten heeft ook maatschappelijke 
stakeholders en vertegenwoordigers van studenten- en studieverenigingen betrokken bij de 
ontwikkeling van de plannen. Het aanvraagdossier bevat concrete voorbeelden van 
suggesties van belanghebbenden die zijn overgenomen in de definitieve plannen. 
 
In mei 2019 heeft het panel met vertegenwoordigers van de instelling gesproken over de 
totstandkoming van de plannen. Tijdens dit locatiebezoek heeft het panel destijds begrepen 
dat de leden van de centrale medezeggenschap in de gelegenheid zijn en worden gesteld 
algemene trainingen te volgen teneinde hun medezeggenschapsrol goed te kunnen vervullen; 
de instelling heeft geen specifieke trainingen voorzien gerelateerd aan de beoordeling en 
monitoring van de kwaliteitsafspraken. Zowel de studenten als de staf waren tevreden over 
de facilitering door Tilburg University. Tijdens de beoordelingsdag in juni 2020 lichtten 
decanen toe dat de studentvertegenwoordigers hun taken goed overdragen aan hun 
opvolgers. 
 
Tijdens de gesprekken in 2019 en 2020 heeft het panel vastgesteld dat ook het 
stichtingsbestuur nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de plannen, zowel 
het bestuur als geheel als de commissie Education, Research and Impact in het bijzonder. Uit 
het aanvraagdossier heeft het panel begrepen dat de nieuwe plannen begin 2020 meermaals 
ter advies zijn voorgelegd aan het stichtingsbestuur, het overleg tussen cvb en de decanen, de 
vicedecanen onderwijs, en de commissie Onderwijs, Onderzoek en Impact van de 
universiteitsraad. 
 
Alle faculteitsraden hebben ingestemd met de decentrale bestedingsplannen voor de 
studievoorschotmiddelen van hun faculteiten. Het complete plan, inclusief alle facultaire 
plannen, is besproken in de faculteitsraden en de universiteitsraad. De universiteitsraad heeft 
ingestemd met de plannen en het stichtingsbestuur heeft ze goedgekeurd, zo heeft het panel 
gelezen in het aanvraagdossier. Tijdens de beoordelingsdag heeft het cvb dit desgevraagd 
herbevestigd. 

3.2.2 Overwegingen 

Volgens het panel heeft Tilburg University belanghebbenden voldoende betrokken bij het 
opstellen van de plannen. Het panel is positief over de wijze waarop de instelling – met name 
in de eerste fase – een breder publiek heeft betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. In 
de tweede fase, waarin de plannen werden herzien, zijn de plannen verder uitgewerkt met 
een kleinere groep betrokkenen. Het panel heeft hiervoor begrip aangezien de herziene 
plannen zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.  
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Het panel heeft vastgesteld dat de kwaliteitsafspraken kunnen rekenen op voldoende 
draagvlak. Zowel het stichtingsbestuur als de medezeggenschap zijn inhoudelijk betrokken bij 
de totstandkoming van de plannen, die zij hebben goedgekeurd of hebben ingestemd. 
Daarmee is de formele betrokkenheid van interne stakeholders voldoende aangetoond. Ten 
aanzien van de medezeggenschap beveelt het panel aan om de facilitering uit te breiden met 
specifieke scholing gericht op de beoordeling en monitoring van de kwaliteitsafspraken en het 
meten van de effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot adviseert het panel om 
vanuit alle faculteiten vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld uit te nodigen om te 
reflecteren op de kwaliteitsafspraken, bijvoorbeeld via de maatschappelijke adviesraden. 

3.2.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Tilburg University voldoet aan criterium 2. 

3.2.4 Aanbeveling 

Het panel beveelt aan om:  
- de facilitering van de medezeggenschap uit te breiden met specifieke scholing gericht op 

de beoordeling en monitoring van de kwaliteitsafspraken en het meten van de effecten 
op de kwaliteit van het onderwijs. 

 

3.3 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.  

3.3.1 Bevindingen 

De bijlagen bij het aanvraagdossier bevatten de bestedingsplannen van de faculteiten, waarin 
per thema de voorgenomen activiteiten en de bijbehorende middelen zijn aangegeven voor 
de periode 2020-2024. De faculteiten lichten toe hoe de plannen aansluiten bij hun 
strategische doelen. Twee faculteiten melden in hun bestedingsplan dat zij de 
studievoorschotmiddelen aanvullen met eigen middelen. De plannen zijn ten minste tot en 
met 2022 geconcretiseerd en op hoofdlijnen uitgewerkt voor de jaren 2023 en 2024. 
Daarnaast heeft het panel inzicht gekregen in de bestedingen van de 
studievoorschotmiddelen in het jaar 2019, op basis van de in 2018 vastgestelde plannen.  
 
De sturing en monitoring van de plannen vinden zo veel mogelijk plaats binnen de reguliere 
planning-en-controlcyclus. In het aanvraagdossier en de facultaire bestedingsplannen is 
geconcretiseerd op welke wijze de voortgang wordt bewaakt en de plannen worden 
geëvalueerd op centraal en decentraal niveau. Tijdens de beoordelingsdag lichtte het cvb toe 
dat er naast evaluatie via de formele kanalen ook regelmatig informeel overleg plaatsvindt 
waarbij de kwaliteitsafspraken ter sprake komen. 
 
De vicedecanen onderwijs zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen en de 
voortgangsrapportages binnen hun faculteit. In het aanvraagdossier staat dat de vicedecaan 
deze verantwoordelijkheid kan delegeren aan een andere medewerker. Tijdens de 
beoordelingsdag heeft het panel begrepen dat dit een misverstand is en dat hiervan geen 
sprake is. Elk faculteitsbestuur rapporteert ten minste tweemaal per jaar aan de 
faculteitsraad over de voortgang van de uitvoering van de plannen. In hun jaarplannen 
specificeren de faculteiten welke middelen ze zullen besteden aan de kwaliteitsafspraken; de 
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faculteitsraad heeft instemmingsrecht op het jaarplan en de facultaire meerjarenbegroting. In 
hun jaarverslagen rapporteren de faculteiten jaarlijks over de kwaliteitsafspraken. Daarnaast 
maken ze gebruik van facultaire monitoringsschema’s waarin per maatregel de beoogde 
doelen of resultaten geformuleerd zijn en gekoppeld zijn aan de tien kwaliteitsafspraken en 
de zes landelijke thema’s. Op basis van de schema's heeft Tilburg University een 
universiteitsbreed financieel dashboard ontwikkeld dat ze zal gebruiken om de inzet van de 
middelen eenvoudig te volgen. 
 
Tweemaal per jaar bespreekt het cvb de voortgang met betrekking tot de kwaliteitsafspraken 
met de faculteitsbesturen. In het voorjaar wordt bovendien teruggeblikt op het afgelopen 
jaar. In het najaar lichten de faculteiten de begroting en het jaarplan voor het komende jaar 
toe. Het cvb toetst de plannen aan de strategische kaders en het centrale kader voor de 
kwaliteitsafspraken. Zo nodig maken cvb en faculteitsbestuur afspraken over de bijsturing van 
de plannen. 
 
Het cvb legt de voorgenomen besteding van de studievoorschotmiddelen jaarlijks ter 
instemming voor aan de universiteitsraad, als onderdeel van de begroting. Verantwoording 
geschiedt via het jaarverslag, dat sinds 2018 een apart hoofdstuk bevat over de besteding van 
de studievoorschotmiddelen. Het cvb bespreekt de jaarverslagen met het stichtingsbestuur. 
De beoogde resultaten zijn geformuleerd in kwalitatieve termen; in de 
voortgangsrapportages wordt gerapporteerd over de realisatie van de afgesproken 
maatregelen en de middelenbesteding. De faculteitsraden en de universiteitsraad evalueren 
of de activiteiten de beoogde resultaten opleveren en leiden tot een verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Indien de maatregelen niet leiden tot de gewenste resultaten, dan kan het 
faculteitsbestuur aanpassingen voorstellen in overleg met de opleidingscommissies en de 
faculteitsraad. 

3.3.2 Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat Tilburg University haar plannen voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen heeft vertaald naar voldoende concrete beleidsacties en  
-processen. De faculteiten hebben de tien kwaliteitsafspraken gedetailleerd uitgewerkt op 
een wijze die past bij hun eigen strategische doelstellingen en per jaar inzichtelijk gemaakt 
hoe de middelen worden besteed. De plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met 
belanghebbenden; de haalbaarheid en realiseerbaarheid zijn naar mening van het panel 
voldoende onderbouwd. 
 
Voor de monitoring van de kwaliteitsafspraken maakt Tilburg University gebruik van de 
bestaande reguliere planning-en-controlcyclus. Het panel acht het monitoringssysteem 
adequaat ingericht. In het aanvraagdossier staat duidelijk beschreven wie op welk moment 
betrokken is bij de evaluatie en eventuele bijsturing van de plannen. Wat betreft de 
effectmeting merkt het panel op dat de faculteiten verschillende instrumenten en indicatoren 
hanteren; het panel beveelt aan om de meetinstrumenten die de voortgang en effecten 
bewaken verder te concretiseren en te uniformeren, zodat gemakkelijker te beoordelen is of 
doelen zijn bereikt en het gesprek daarover gemakkelijker te voeren is. Daarnaast acht het 
panel het van belang om het informele overleg – met name tussen faculteiten – te 
institutionaliseren ter bevordering van het leren van elkaar. 

3.3.3 Oordeel 

Het panel is van oordeel dat de Tilburg University voldoet aan criterium 3. 
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3.3.4 Aanbevelingen 

Het panel beveelt aan om:  
- de meetinstrumenten die de voortgang en effecten bewaken verder te concretiseren en 

te uniformeren, zodat gemakkelijker te beoordelen is of doelen zijn bereikt en het 
gesprek daarover gemakkelijker te voeren is; 

- het informele overleg – met name tussen faculteiten – te institutionaliseren ter 
bevordering van de effectiviteit en het leren van elkaar. 
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4 Bijlagen  

4.1 Het panel 

De NVAO heeft een 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 de 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). 
 
Vanwege beperkende maatregelen in het kader van COVID-19 heeft het panel geen bezoek 
gebracht aan de instelling, maar een digitale beoordelingsdag georganiseerd. Voorafgaand 
aan de beoordelingsdag heeft het panel de ontvankelijkheid van het aanvraagdossier 
beoordeeld. Vervolgens hebben de panelleden hun eerste indrukken uitgewisseld. Naar 
aanleiding van deze beoordeling heeft het panel nog enkele aanvullende stukken opgevraagd 
(zie 3.3). Op de ochtend van de beoordelingsdag heeft het panel vooroverleg gehad en vragen 
geïnventariseerd voor de gesprekssessies met vertegenwoordigers van de instelling, met wie 
het panel deze vragen heeft besproken. Na een interne beraadslaging heeft het panel 
mondeling de bevindingen op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de instelling. 
 
Het adviesrapport is door de secretaris opgemaakt binnen twee weken na de 
beoordelingsdag. De tekst is voorgelegd aan de panelleden en van suggesties voorzien. 
Vervolgens is ter bevordering van de consistentie overleg gevoerd bij de NVAO met 
secretarissen van andere beoordelingen. Vervolgens heeft het panel het 
ontwerpadviesrapport vastgesteld. Het concept is voor feitelijke onjuistheden voorgelegd aan 
de instelling, waarna het advies definitief is vastgesteld. Het adviesrapport is vervolgens 
aangeboden aan de NVAO.  

4.2 Programma van de beoordelingsdag 

Tijdstip Gesprek Betrokkenen 
09.30 – 10.50  Vooroverleg Panel 
11.00 – 11.30 Gesprek 1 College van bestuur 
11.30 – 12.00 Gesprek 2 Decanen Tilburg School of Economics 

and Management (TiSEM), Tilburg School 
of Social and Behavioral Sciences (TSB) 
en Tilburg School of Humanities and 
Digital Sciences (TSHD) 

12.00 – 12.30 Paneloverleg Panel 
12.30 – 13.15 Lunchpauze  
13.15 – 14.00 Paneloverleg Panel 
14.00 Terugkoppeling  Genodigden door instelling bepaald 
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4.3 Overzicht van de bestudeerde documenten 

Voorafgaand aan de beoordelingsdag is aan het panel de volgende documentatie beschikbaar 
gesteld: 
• Herstelplan Kwaliteitsafspraken 

o Deel I: Kwaliteitsafspraken Tilburg University 
 Bijlage 1: Universiteitsbrede initiatieven met betrekking tot onderwijskwaliteit 
 Bijlage 2: Bestedingsdoelen studievoorschotmiddelen in 2019 
 Bijlage 3: Brief universiteitsraad 

o Deel II: Facultaire bestedingsplannen 
 
Voorafgaand aan de beoordelingsdag heeft het panel aanvullend ontvangen: 
• Revenues from the Student Loan System Tilburg University 2019 
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KWALITEITSAFSPRAKEN Tilburg University 
 
 
 

 
 
 
 
 
GEGEVENS INSTELLING 

• Naam instelling Tilburg University 
• BRIN 21PN 
• Bezoekadres Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg 
• Kwaliteitsafspraken Zelfstandige beoordeling 
• Beoordelingsdag maandag 8 juni 2020 
• Inleverdatum aanvraagdossier maandag 13 april 2020 
• Uiterste inleverdatum op basis van 

eerste besluit 
zaterdag 19 december 2020 

 
 
STATUS DOSSIER 

• Datum ontvangst aanvraagdossier dinsdag 14 april 2020 
• Toets ontvankelijkheid dossier maandag 11 mei 2020 
• Adviesrapport panel vastgesteld donderdag 2 juli 2020 
• Advies Dagelijks Bestuur NVAO dinsdag 28 juli 2020 
• Advies toegestuurd aan Minister 

van OCW 
donderdag 27 augustus 2020 

• Beschikkingsdatum maandag 9 november 2020 

Onderwerp Nummer 
Factsheet Kwaliteitsafspraken herstelbeoordeling 009234 
 
Datum Versie 
27 augustus 2020 52.1 
 
Contactpersoon 
Anke Schols + 31 (0) 6 18 5953 82 kwaliteitsafspraken@nvao.net 
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PANELSAMENSTELLING 

 
• Voorzitter 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 en Zuyd Hogeschool. 

• Lid Karen Oudenhoven-van der 
Zee 

Prof. dr. Karen Oudenhoven-van der Zee is decaan van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit en Chief Diversity Officer. Hiervoor 
decaan Gedragwetenschappen aan de Universiteit Twente en verschillende 
posities aan de RUG. 

• Lid Ellen van Schoten Dr. Ellen van Schoten RA studeerde economie en accountancy aan de VU. Zij is 
COO bij de AFM. Sinds 2009 was zij secretaris bij de Algemene Rekenkamer, 
daarvoor in de functie van onderzoeksdirecteur. Ook werkzaam geweest voor 
PwC. 

• Lid Kristiaan Versluys Prof. dr. Kristiaan Versluys behaalde een Ph.D.-diploma in Comparative Literature 
van Harvard University (1979). Hij is emeritus hoogleraar Amerikaanse literatuur 
en cultuur aan de Universiteit Gent (België) en de oprichter van het Ghent Urban 
Studies Team (GUST). In 2001 werd hij verkozen als lid van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België. In 2007-8 onderwijsdirecteur van de Faculteit der 
Letteren en Wijsbegeerte; tussen 2008 en 2016 directeur onderwijs van de 
Universiteit Gent. Hij was verantwoordelijk voor het algemene onderwijsbeleid 
van de universiteit en voor kwaliteitsborging, adviesdiensten, 
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registratieprocedures, curriculumontwikkeling, regels en voorschriften en 
internationalisering. 

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

   
• Procescoördinator Michèle Wera 
• Secretaris Anne Martens 

 



 

 
 

 
 
 
  

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO 
met het oog op de beoordeling van de Tilburg University. 
 
Aanvraagnummer: 009234 
 
Colofon 
 
Adviesrapport Tilburg University  
Planbeoordeling kwaliteitsafspraken 
Maandag 8 juni 2020 
 
Samenstelling: NVAO  NEDERLAND 
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