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Inleiding 
 

Voor u ligt de zelfevaluatie die de Universiteit Utrecht heeft opgesteld in het kader van de 
instellingstoets kwaliteitszorg die de universiteit in het najaar van 2017 wil doorlopen. Dit is 
de tweede keer dat de universiteit deze toets zal doorlopen. De Universiteit Utrecht biedt 
hoogwaardig onderwijs aan dat nauw verweven is met onderzoek. De universiteit wil 
studenten opleiden tot de maatschappelijke leiders van de toekomst en hen voorbereiden 
op een snel veranderende arbeidsmarkt.  

 

De afgelopen jaren heeft de universiteit een ambitieuze vernieuwingsagenda uitgevoerd 
waarbij stapsgewijs het hele onderwijsgebouw van de universiteit geactualiseerd is. Eerst 
lag daarbij de nadruk op de bachelorfase waar geïnvesteerd is in het verder  verhoging van 
studiesucces, honours- en ondernemenerschapsonderwijs en de kwaliteit van docenten. In 
een tweede fase is ook de masterfase geheel herzien waarbij vooral de 
onderzoeksgerichtheid, arbeidsmarktoriëntatie en internationale ervaring centraal stond. 
De universiteit heeft daarnaast stappen gezet op het gebied van digitalisering van het 
onderwijs via het concept blended learning. Ook is verder geïnvesteerd in 
docentprofessionalisering en waardering voor onderwijs. Door de relatief gunstige 
financiële positie was de universiteit ook in staat om daarin te investeren. 
 
Deze vernieuwingen zijn voor een deel ingegeven door de prestatieafspraken die de 
universiteit met de minister heeft gesloten. Deels vormden zij een antwoord op andere 
externe ontwikkelingen als de toenemende digitalisering en de internationalisering van het 
onderwijs.  
 
In deze zelfstudie wordt beschreven wat de universiteit de afgelopen jaren heeft gedaan 
om het Utrechtse onderwijsmodel te versterken. 
Aan het slot van deze inleiding wordt kort aangegeven wat de universiteit heeft gedaan met 
de aanbevelingen van de instellingstoets 2012. De rest van deze zelfstudie volgt de 
standaarden van het kader.  
Hoofdstuk 1 beschrijft welke visie de universiteit heeft op onderwijs.  
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de universiteit die visie op onderwijs heeft omgezet in beleid.  
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het beleid geëvalueerd en gemonitord wordt. 
Hoofdstuk 4 tot slot geeft aan de hand van een aantal voorbeelden weer hoe de universiteit 
werkt aan verbetering. Dit gebeurt aan de hand van een aantal projecten uit het strategisch 
plan 2016-2020.  
 
Alle hoofdstukken eindigen met een korte reflectie op de zaken die naar het oordeel van de 
universiteit goed gaan en op zaken waar ruimte voor verbetering is.  
In de aanloop van de instellingstoets bleek in gesprekken met de universitaire 
gemeenschap dat de universiteit als geheel veel doet om de kwaliteit van het onderwijs 
steeds te verbeteren. Er is en wordt veel bereikt maar het kan altijd beter.  
  

Dat het altijd beter kan, bleek ook bij de steekproefsgewijze toets die de universiteit ter 
voorbereiding op de instellingstoets in de zomer van 2016 heeft laten uitvoeren. Die toets 
is uitgevoerd door een commissie samengesteld onder voorzitterschap van een extern 
voorzitter: oud-rector van de Universiteit Leiden Prof. dr. Douwe Breimer en richtte zich op 
het functioneren van het systeem van interne kwaliteitszorg, in het bijzonder de PDCA-
cyclus, de toetsing en het functioneren van de Examen- en Opleidingscommissies. De 
opdracht aan de commissie was om zeer kritisch te zijn en zo veel mogelijk 
verbetersuggesties te doen.  
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De commissie heeft vastgesteld dat er in de universiteit een brede kwaliteitscultuur heerst 
en een sterke drive bestaat om de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren. De 
commissie deed een aantal aanbevelingen voor verbetering van de interne kwaliteitszorg. 
Het college en de decanen herkenden de aandachtspunten en hebben afspraken gemaakt 
over de follow-up er van. Het betrof aanbevelingen die gericht zijn op de versterking van 
het functioneren opleidings- en examencommissies en de verheldering van taken en 
verantwoordelijkheden van betrokkenen in de kwaliteitszorg. In hoofdstuk 3 wordt hierover 
verslag gedaan.  
 
Wij gaan tijdens het bezoek graag met u in gesprek.  
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[Opmerking voor Renate: deze paragraaf moet typografisch onderscheiden worden van de inleiding en hoofdstuk 1. We 

denken aan een aparte achtergrondkleur. Andere suggesties welkom.]  

Maatregelen genomen naar aanleiding van de Instellingstoets 
2012 
 

Dit is de tweede keer dat de Universiteit Utrecht opgaat voor de instellingstoets 
kwaliteitszorg. Hieronder volgt een overzicht van acties die genomen zijn naar aanleiding 
van het adviesrapport van de commissie. 

 

Interne audits 

Aanbeveling  

“De commissie is van mening dat de instelling frequenter gebruik zou kunnen maken van 
het instrument van de interne audit. Momenteel wordt dit middel alleen bij hoge 
uitzondering ingezet.” 

 

Wat heeft de universiteit gedaan?  

Het college heeft deze aanbeveling overgenomen. Sinds 2012 heeft het college opdracht 
gegeven voor meerdere audits, waaronder faculteitsbrede audits bij de faculteiten 
Geesteswetenschappen, Recht, Economie en Bestuur en Organisatie en 
Bètawetenschappen. Aanleiding vormde tegenvallende resultaten bij onderwijsvisitaties 
en/of zorgen betreffende de kwaliteitszorg. Daarnaast is in 2017 een universiteitsbrede 
audit uitgevoerd naar het functioneren van examencommissies. Het college heeft de 
resultaten van de verschillende audits besproken in het overleg van college en decanen en 
waar nodig met decanen afspraken gemaakt over verbetermaatregelen.  

 

Functioneren opleidingscommissies 

Aanbeveling  

“De commissie stelt vast dat de opleidingscommissie een belangrijke functie vervult in de 
kwaliteitszorg op het niveau van de opleiding. De commissie heeft verschillende goede 
voorbeelden aangetroffen waarbij faculteiten of opleidingen actief de kwaliteit van het 
werk van de opleidingscommissie stimuleren. De commissie beveelt het bestuur van de 
Universiteit Utrecht ook hier aan de hand van best practices een meer structurele borging 
van de kwaliteit van de opleidingscommissies te bewerkstelligen”. 

 

Wat heeft de universiteit gedaan? 

Het college van bestuur heeft het functioneren van opleidingscommissies afgelopen jaren 
bij herhaling op de agenda gezet. Kort na het doorlopen van de instellingstoets zijn 
bijvoorbeeld de good practices van met name de faculteit der geesteswetenschappen actief 
onder de aandacht gebracht van de andere faculteiten. Mede in het licht van de discussies 
over de herziening van het accreditatiestelsel en het betrekken van studenten en docenten 
daarbij heeft het college de studentgeleding van de universiteitsraad in 2015 gevraagd om 
te adviseren over het versterken van de betrokkenheid van studenten. In het advies was 
het functioneren van opleidingscommissies een belangrijk aandachtspunt. Vervolgens zijn 
de best-practices binnen de universiteit geïnventariseerd. In 2016 heeft het college met de 
decanen afgesproken dat zij zorgen voor het actualiseren dan wel het opstellen van 
facultaire handboeken voor opleidingscommissies en de introductie en scholing van leden 
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van opleidingscommissies versterken. In 2017 is een universitair netwerk 
opleidingscommissies gestart. Daarnaast loopt een traject om faculteiten te ondersteunen 
bij de implementatie van de Wet Versterking Bestuurskracht.  

 

Evalueren op niveau curriculum 

Aanbeveling  
“Daarnaast heeft de commissie geconstateerd dat er slechts in zeer beperkte mate en 
incidenteel aandacht wordt besteed aan curriculumevaluaties. Een meer regelmatige 
interne evaluatie van de curricula van opleidingen is gewenst. Op deze wijze wordt het 
curriculum niet alleen om de zes jaar bij accreditatie onder de loep genomen.” 
 
Wat heeft de universiteit gedaan? 
Het college van bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen. De richtlijn onderwijs 
bepaalt dat het onderwijs periodiek wordt geëvalueerd zowel op het niveau van cursussen 
als op het niveau van het curriculum. Kort na de instellingstoets heeft het college een 
handreiking opgesteld met suggesties voor opleidingen om curriculumevaluaties vorm te 
geven. Het college heeft gekozen voor de vorm van een handreiking en niet van een 
richtlijn omdat de universitaire visie op kwaliteitszorg uitgaat van het beginsel dat 
kwaliteitszorg het beste gedijt als het aansluit bij de lokale aard en cultuur van faculteiten 
en opleidingen. Bij alle faculteiten wordt inmiddels op curriculumniveau geëvalueerd en 
uitkomsten worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Een toenemend aantal 
faculteiten maakt daarbij gebruik van onderwijsjaargesprekken mede op basis van 
gegevens verkregen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE).  
 

Registratie BKO/SKO 

Aanbeveling  
“De commissie heeft vastgesteld dat de registratie van personele gegevens op het gebied 
van behaalde kwalificaties zoals BKO en SKO en de registratie van gevoerde 
functioneringsgesprekken op centraal niveau niet in overeenstemming is met de registratie 
bij de faculteiten. De commissie beveelt de Universiteit Utrecht aan de koppeling van deze 
gegevens te verbeteren”.  
 

Wat heeft de universiteit gedaan? 
Het college heeft deze aanbeveling overgenomen. De registratie is thans op orde, zo bleek 
ook bij de accountantscontrole in 2016 ten behoeve van de prestatieafspraken die de 
universiteit met OCW heeft gesloten.  
 

Onderwijskaart en respons op evaluaties 

Aanbeveling  
“De commissie adviseert het instrument van de onderwijskaart verder te ontwikkelen en 
structurele voorzieningen te treffen om de respons bij evaluaties onder studenten te 
verhogen met oog voor bestaande best practices binnen de eigen instelling”.  
 

Wat heeft de universiteit gedaan? 
Het college heeft deze aanbeveling overgenomen.  
 
De onderwijskaart is in overleg met de faculteiten verder ontwikkeld. Er is opnieuw 
gekeken naar de relevantie en het aantal indicatoren op de kaart.  
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Het verhogen van de respons op onderwijsevaluaties is sinds 2012 voortdurend onderwerp 
van gesprek geweest. In 2014 is op verzoek van het college een extern onderzoek 
uitgevoerd naar de manieren om de respons te verhogen. Het blijkt dat de terugkoppeling 
van evaluatieresultaten aan studenten een cruciale factor is voor de bereidheid van 
studenten om mee te werken aan enquêtes en evaluaties.  De bevindingen uit het rapport 
zijn door de rector besproken met opleidingsdirecteuren en vice-decanen. Alle faculteiten 
zijn daar op een eigen manier mee aan de slag gegaan. Specifiek voor de NSE geldt dat ook 
op universitair niveau diverse publiciteitsacties worden ondernemen om studenten te 
motiveren daaraan deel te nemen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de respons van 
33,4% in 2015 naar 38,4% in 2017.  
Verder is het college voornemens om een nieuw universitair elektronisch evaluatiesysteem 
aan te kopen, waarbij de mogelijkheid van een efficiënte terugkoppeling naar studenten 
van evaluatieresultaten een belangrijke vereiste is.  
 

Onderwijsdirecteuren 

Aanbeveling  
“De commissie heeft geconstateerd dat in de interne organisatie van het onderwijs de 
onderwijsdirecteur door de Universiteit Utrecht als de ‘spin in het web’ is gepositioneerd. 
De commissie beveelt aan de rol van de onderwijsdirecteur verder uit te werken.” 
 

Wat heeft de universiteit gedaan? 
Het college heeft deze aanbeveling overgenomen. Sinds het doorlopen van de vorige 
Instellingstoets is blijvend geïnvesteerd in de positie van onderwijsdirecteuren.   
Zo heeft de  universiteit een leergang voor onderwijsdirecteuren opgezet om hen te helpen 
bij het uitoefenen van hun functie. In de leergang wordt aandacht besteed aan 
kwaliteitszorg en vaardigheden die benodigd zijn bij het managen van een opleiding. Het 
periodieke overleg tussen rector en onderwijsdirecteuren als ook de jaarlijkse 24-uurs 
sessie, dragen bij aan de versterking van hun invloed en positie. De onderwijsdirecteuren 
hebben de afgelopen jaren een wezenlijke rol gespeeld bij diverse onderwijsvernieuwingen. 
Een blijvend punt van discussie is de ruimte en de tijd die onderwijsdirecteuren hebben om 
hun taak te kunnen uitoefenen. In het jaarlijkse kwaliteitszorggesprek onderwijs tussen 
rector en decanen, is het functioneren van de onderwijsdirecteuren een vast onderwerp 
van gesprek.   
 

Gefuseerde faculteiten 

Aanbeveling  
“In het verlengde hiervan constateert de commissie dat de organisatie van de instelling op 
een aantal plekken nog duidelijk de sporen draagt van de eerdere samenvoeging van 
faculteiten en opleidingen. De commissie beveelt de Universiteit Utrecht aan geleidelijk te 
komen tot een organisatiestructuur waarin de huidige indeling in faculteiten, opleidingen of 
schools leidend is”. 
 

Wat heeft de universiteit gedaan? 

Bij de faculteit Bètawetenschappen loopt thans een traject dat gericht is op het 
verhelderen van de onderwijsorganisatie en ook bij de faculteit Recht, Economie en Bestuur 
en Organisatie is dat het geval. Voor beide faculteiten geldt dat de oude 
organisatiestructuren nog zichtbaar zijn.  
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Hoofdstuk 1: Visie en beleid  
 

Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij 
aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs. 
 
De instelling kent een duidelijke en in alle geledingen gedeelde visie op goed onderwijs. 
Docenten en studenten dragen de visie en ontwikkelen deze in onderlinge samenspraak en 
met externe stakeholders. De onderwijsvisie is actueel door periodieke afstemming op de 
relevante (veranderende) omgeving. De onderwijsvisie is vertaald naar expliciete 
uitgangspunten voor kwaliteitszorg. De onderwijsvisie is, in overeenstemming met de ESG, 
studentgericht (student centred learning). 
 

 

1.1 Inleiding 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de visie van de Universiteit Utrecht op de kwaliteit van haar 
onderwijs en de visie op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. De visie op het 
onderwijs van de Universiteit Utrecht is verwoord in het Utrechts Onderwijsmodel dat weer 
is vertaald in de Richtlijn Onderwijs. Het Utrechts Onderwijsmodel heeft een lange 
ontstaansgeschiedenis waarvan elementen teruggaan tot de jaren ’90. De universiteit was 
in die tijd de eerste met de invoering van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en de 
Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) en de koppeling van deze kwalificaties aan het 
personeelsbeleid. Ook initiatieven als Docentenprijs en de Prijs Jong Docenttalent, de 
ontwikkeling van de leergang onderwijskundig leiderschap en de invoering van de 
Educatieve Middelen Pool (EMP) dateren uit deze periode.  
 
De invoering van de bachelor-master-structuur heeft de universiteit in 2002 aangegrepen 
om een universiteitbreed onderwijsmodel vast te stellen op basis waarvan alle opleidingen 
binnen de universiteit werden vormgegeven. In verschillende fasen is sindsdien verder 
gewerkt aan de uitbouw, actualisering en verdere verfijning van dit model. Voor het laatst 
gebeurde dat in het kader van het Strategisch Plan 2012 – 2016 onder de noemer van het 
universiteitsbrede project ‘BAMA 3.0’. Daarover wordt in hoofdstuk 2 van deze zelfstudie 
gerapporteerd. Ook het Strategisch Plan 2016 – 2020 bevat weer ambities om het 
Utrechtse Onderwijsmodel komende jaren zo uit te bouwen dat het duurzaam en 
dynamisch inspeelt op nationale en internationale ontwikkelingen.  

1.2 Visie op onderwijs: het Utrechtse Onderwijsmodel 
 

De Universiteit Utrecht wil jonge mensen academisch vormen en hun interesses een kans 
geven,  wil hen opleiden tot kritische mensen met een onderzoekende houding die in staat 
zijn kennis te vergaren en kennis te vertalen in creatieve en innovatieve ideeën,  wil hen 
uitdagen om de grenzen van hun talent op te zoeken en hen goed voorbereiden op de snel 
veranderende arbeidsmarkt. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de universiteit is 
daarbij leidend. In de visie op het onderwijs van de universiteit staat de student centraal. 
De volgende uitgangspunten liggen daarom ten grondslag aan het model: 
 

• Studenten die zich betrokken voelen bij hun opleiding, presteren beter. Het 
onderwijs zorgt ervoor dat studenten geen nummer zijn, maar onderdeel zijn van 
een community van studenten en docenten waar een veilig leerklimaat heerst. 
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• Studenten verschillen in ambities, interesses en talenten; het onderwijsmodel doet 
recht aan die verschillen tussen studenten doordat zij voor een belangrijk deel 
invulling kunnen geven aan hun eigen programma.  

• Studenten worden na hun opleiding in toenemende mate geconfronteerd met 
maatschappelijke problemen die alleen vanuit een multi- en interdisciplinaire 
aanpak kunnen worden opgelost. Het onderwijsmodel  brengt studenten daarmee 
in aanraking.  

• Het onderwijsmodel stimuleert studenten om het maximale uit hun studie halen en 
tegelijk hun studiesucces te bevorderen.  

 
Deze uitganspunten liggen aan de basis van het Utrechtse Onderwijsmodel en zijn sinds de 
formulering van dit model feitelijk onveranderd gebleven. De uitgangspunten zijn 
uitgewerkt in vier pijlers: 
 
Helder onderscheid tussen bachelor- en masterfase 
Een academische opleiding heeft twee onderscheiden doelstellingen te weten een brede 
academische vorming en de beroepsvoorbereiding. De Universiteit Utrecht wil in de 
bachelorfase breed gevormde academici opleiden binnen de context van een eigen 
wetenschapsgebied.  De masterfase is gericht op de specialisatie, met het oog op een 
carrière binnen dan wel buiten de universiteit. De universiteit hanteerde al ver voor de 
wettelijke verankering een harde knip. Het toelatingsbeleid voor de masterfase is erop 
gericht talentvolle studenten aan te trekken waarvan de verwachting is dat zij de studie 
binnen de nominale studieduur kunnen afronden. Er is bewust voor gekozen om daarbij 
geen onderscheid te maken tussen Utrechtse studenten en studenten van buiten Utrecht of 
buiten Nederland. Alle studenten doorlopen dus een selectieprocedure om tot een master 
te worden toegelaten.  
 
Flexibiliteit en keuzevrijheid 
Om recht te doen aan de verscheidenheid aan ambities, interesses en talenten onder 
studenten is de bachelorfase voor een deel vraag gestuurd: naast een uniform verplicht 
gedeelte stellen studenten hun onderwijsprogramma deels zelf samen, binnen de regels 
van de opleiding ten aanzien van samenhang en niveau. Studenten mogen een kwart van 
de bacheloropleiding vrij invullen, voor verbreding of voor verdieping. De geboden 
flexibiliteit vraagt om een strakke onderwijsorganisatie met universitaire afspraken over 
inschrijfperiodes, roostering, time slots en dergelijke.   
 
Kleinschalig en activerend 
Betrokken studenten presteren beter. Commitment is daarom een belangrijk uitgangspunt 
van het Utrechtse onderwijs. Activerend onderwijs, zoveel mogelijk kleinschalig onderwijs 
met goede studiebegeleiding, regelmatige toetsing en feedback door docenten zijn daarom 
belangrijke elementen van alle Utrechtse opleidingen. Daarom bevat elke cursus meerdere 
toetsmomenten, horen studenten  binnen tien dagen na het afnemen van de toets hoe zij 
de toets gemaakt hebben en horen studenten halverwege de cursus  hoe de  
studievorderingen zijn zodat er als dat nodig is nog een tandje bij gezet kan worden. Aan de 
andere kant verwacht de universiteit van studenten een grote betrokkenheid en een 
actieve studiehouding. De herkansingsmogelijkheden zijn daarom beperkt. Van studenten 
wordt verwacht dat zij direct vanaf inschrijving voor de cursus meedoen.  
 
Professionele ontwikkeling van docenten 
Goed onderwijs wordt gegeven door goed gekwalificeerde docenten die in staat worden 
gesteld hun onderwijs te verbeteren en innoveren. De universiteit kent daartoe een breed 
professionaliseringsaanbod voor docenten. Ook wordt op diverse manieren tijd, ruimte en 
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financiering beschikbaar gesteld voor docenten die hun onderwijs willen innoveren. Wij 
gaan hier nader op in in hoofdstuk 2. 
 

De hiervoor genoemde vier pijlers vormen de uitgangspunten van het Utrechts 
onderwijsmodel. Vanzelfsprekend is het model sinds de start in 2002 meermalen 
geëvalueerd, herijkt en geactualiseerd. Voor het laatst gebeurde dat in de periode vanaf 
2011, mede naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Differentiëren in drievoud 
van de Commissie Veerman en de prestatieafspraken die de universiteit dat jaar met het 
ministerie van OCW sloot. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de beleidsacties die in 
dat kader zijn doorgevoerd en welke resultaten die hebben opgeleverd.  

 

1.3 Visie op kwaliteitszorg 
 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat door de 
Universiteit Utrecht wordt aangeboden. Al het onderwijs dat de universiteit aanbiedt 
voldoet aan universitair bindende uitgangspunten. De WHW biedt het instellingsbestuur de 
ruimte om bindende regels voor te schrijven. Deze zijn neergelegd in de Richtlijn Onderwijs. 
De Richtlijn Onderwijs is de vertaling van het Utrechts Onderwijsmodel en vormt de basis 
van de kwaliteitszorg. Een systeem van interne certificering (zie verder hoofdstuk 3) borgt 
dat alle opleidingen voldoen aan de eisen die het Utrechts onderwijsmodel stelt. 
 
Behalve richtlijnen voor de vormgeving van opleidingen, bevat de Richtlijn Onderwijs ook 
voorschriften over de inrichting van het systeem van interne kwaliteitszorg. Decanen zijn 
verantwoordelijk voor de inrichting van dat systeem op facultair niveau. Daarbij schrijft het 
college wel voor waar het systeem van interne kwaliteitszorg van de faculteit aan moet 
voldoen, maar niet hoe het systeem zelf moet worden ingericht. Daarvoor is gekozen vanuit 
de overtuiging dat kwaliteitszorg het beste functioneert als die aansluit bij de aard en 
cultuur van een faculteit en/of opleiding.  
 

> Studentbetrokkenheid 

Voor het stimuleren van een interne kwaliteitscultuur is de betrokkenheid van studenten 
van cruciaal belang. Op verzoek van het college hebben studenten van de 
Universiteitsraad onderzocht op welke wijze de betrokkenheid van studenten bij het 
onderwijs dat zij volgen vergroot kan worden. Dit heeft geleid tot een adviesrapport dat 
ook landelijke aandacht trok. Uit het rapport bleek dat de terugkoppeling van 
evaluatieresultaten cruciaal is voor de motivatie van studenten om deel te nemen aan 
evaluaties. Ook bleek dat studenten soms het gevoel hebben dat docenten niet altijd 
open staan voor feedback van studenten. Het rapport is binnen de universiteit besproken 
en breed onder de aandacht gebracht. Het college heeft geïnvesteerd in het meer 
systematisch terugkoppelen van onderwijsevaluaties en de resultaten van de Nationale 
Studenten Enquête en zal ook de komende jaren hier aandacht voor blijven vragen.  

 
De formele interne kwaliteitszorg (‘het systeem’) kan in de praktijk alleen goed 
functioneren als sprake is van een stevige, universiteitsbrede kwaliteitscultuur.  Een cultuur 
waarbij docenten en studenten beseffen deel uit te maken van een groter geheel. Waarin 
het leren van en met elkaar centraal staat. Een cultuur waarbij sprake is van een veilige 
leer- en werkomgeving en waarin ruimte is voor een open gesprek. De universiteit 
investeert op verschillende manieren in het stimuleren van deze kwaliteitscultuur.  
 
Leiderschap 
Goed leiderschap is cruciaal voor het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. Daarom 
investeert de universiteit in leiderschap in de organisatie zelf en is er een breed aanbod van 
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trajecten op het gebied van academisch leiderschap: leergangen voor onderwijsdirecteuren 
op diverse terreinen (honours, masterfase, kwaliteitszorg), maar ook ‘Start to teach’, een 
scholingstraject voor beginnende docenten, ongeacht of zij in tijdelijke of vaste dienst zijn. 
 
Netwerken 
Informele netwerken creëren een laagdrempelige omgeving om kennis en ervaringen met 
elkaar uit te wisselen, ideeën op te doen en elkaar feedback te geven. Daarom organiseert 
de universiteit organiseert op tal van niveaus dergelijke netwerken. Soms reguliere 
overleggen die periodiek georganiseerd worden (zoals met onderwijsdirecteuren, vice-
decanen onderwijs) en soms sessies om specifieke beleidsonderwerpen te bespreken. In 
het kader van het programma BAMA 3.0 zijn bijvoorbeeld gewaardeerde ontbijtsessies met 
de rector georganiseerd. Vergelijkbare sessies zijn georganiseerd rond wetenschappelijke 
integriteit, roostering en de inrichting van onderwijsruimtes. Deze informele netwerken zijn 
als platform voor kennisdeling en het informele gesprek minstens zo belangrijk voor de 
bevordering van de interne kwaliteitszorg als het formele systeem. Zo organiseert het 
college sinds 2011 jaarlijks een ‘24-uurs sessie’ voor onderwijsdirecteuren, vice-decanen en 
teaching fellows. Tijdens die sessies wordt gesproken over aspecten van het onderwijs. De 
sessies worden door de deelnemers als zeer inspirerend ervaren, bieden gelegenheid voor 
het uitwisselen van kennis en ideeën en zijn belangrijk om het draagvlak en het 
urgentiegevoel voor bepaalde onderwerpen binnen de organisatie te vergroten. Inzichten 
uit deze 24-uurs sessies worden meegenomen in de beleidsontwikkeling op zowel het 
universitaire, facultaire als opleidingsniveau. Zo is de editie van 2011 bijvoorbeeld gebruikt 
voor de aftrap van het universiteitsbrede project BAMA 3.0. In 2016 is de 24-uurs sessie 
gebruikt om nader uitwerking te geven aan ambities uit het nieuwe strategisch plan. Het 
programma wordt samen met faculteiten verzorgd. De gedachte is dat daardoor  een ‘wij-
gevoel’  wordt  gecreëerd en faculteit overstijgende contacten ontstaan. 

 

> Onderwijsparade 

De onderwijsparade is het jaarlijkse onderwijssymposium van de universiteit. 
Studenten, docenten en beleidsmedewerkers ontmoeten elkaar en praten over 
vernieuwing van het onderwijs. In 2017 vond de 25e editie plaats. Jaarlijks trekt dit 
onderwijsfestival ruim 400 deelnemers, ook van buiten de universiteit. Organisatie 
is de laatste jaren in handen van alumni van de Leergang Onderwijskundig 
Leiderschap. In 2017 stond de onderwijsparade in het teken van 
internationalisering. Opbrengsten van de parade vormen input voor de 
vernieuwingsagenda van de universiteit.  

 
Stimuleren van innovatie 
De Universiteit Utrecht probeert initiatieven voor onderwijsvernieuwing die uit de 
organisatie voortkomen aan te moedigen en te stimuleren. Een goed voorbeeld is de 
Teaching Academy Utrecht University (TAUU). Dit netwerk van en door docenten is in 2012 
ontstaan naar aanleiding van een studiereis door deelnemers van de Leergang 
Onderwijskundige Leiderschap. TAUU is een platform waar docenten elkaar ontmoeten om 
kennis te delen, om ideeën en inspiratie op te doen en om gezamenlijk projecten te 
ontwikkelen, weet een groeiende groep docenten aan zich te binden en is een belangrijke 
factor in de verspreiding van good practices. Ook het in 2013 opgezette Utrechts 
Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) is een belangrijke aanjager van bottom-up onderwijs 
innovatie (zie hierover verder in hoofdstuk 2).  
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1.4 Blik op de toekomst 
 

In de zomer van 2016 is het nieuwe Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht 
verschenen. Ook in de komende periode blijft de universiteit voortdurend werken aan de 
verbetering en vernieuwing van het onderwijs door de actualisering van het Utrechts 
onderwijsmodel. Immers, studenten van nu zijn de leiders van morgen. Ze geven richting 
aan de samenleving, bijvoorbeeld als arts, leraar of onderzoeker. Van hen wordt verwacht 
dat zij een leidende rol nemen bij het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld 
voor staat. Dat vraagt een stevige vakkennis maar ook vaardigheden om over grenzen van 
vakgebieden en culturen samen te werken. Daarnaast vraagt het om leiderschap, 
ondernemerschap en het vermogen om te blijven leren.  

 

De hoofdpunten van het strategisch plan 2016-2020 voor wat betreft het onderwijs zijn 
daarom: 
 

• Het versterken van de brede vorming, waaronder zowel traditionele academische 
vaardigheden als nieuwere 21st century skills. 

• Het actief stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid van studenten. 

• Het verruimen van de mogelijkheden voor studenten om gebruik te maken van de 
breedte en interdisciplinariteit van het Utrechtse onderwijsaanbod.  

• Het verruimen van de mogelijkheden voor studenten om ervaring in het buitenland 
op te doen. 

• De verdere versterking van de master- en PhD-fase. 

• De digitalisering van het onderwijs zodanig dat in 2020 blended learning onderdeel 
is van het Utrechtse onderwijsmodel. 

• Het ontwikkelen van een aanbod gericht op Leven Lang Leren. 

• De professionalisering van docenten, onder andere door het oprichten van een 
Centre for Academic Teaching, het herijken van de onderwijskwalificaties en een 
nieuw Teaching Fellow Programma. 

 

In hoofdstuk 4 wordt op een aantal van deze punten nader ingegaan. 

 

1.5 Reflectie 
 

Onderwijsvisie 

Sterk 
De Universiteit Utrecht heeft met het Utrechtse Onderwijsmodel een sterke 
universiteitsbrede visie op onderwijs.  Dat model dateert uit 2002 en is sindsdien 
meermalen geëvalueerd en geactualiseerd. Daaruit blijkt een continue bestuurlijke 
aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit evaluaties  blijkt dat het draagvlak voor 
deze onderwijsvisie in de organisatie groot is.  
 
Zwak 
Het blijft in een grote universiteit als Utrecht een uitdaging om deze universiteitsbrede 
onderwijsvisie tot in alle haarvaten van de organisatie te internaliseren. Toch is dat 
belangrijk. Als docenten en onderwijsdirecteuren onvoldoende op de hoogte zijn van de 
uitgangspunten van het Utrechtse onderwijsmodel, kunnen de achterliggende redenen er 
van uit het zicht raken. Afwijken van de afgesproken cursusomvang bij een opleiding 
bijvoorbeeld heeft  gevolgen voor de mogelijkheden van studenten van de eigen en andere 
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opleidingen om de profileringsruimte vorm te geven. Onvoldoende tussentoetsen in een 
cursus inbouwen bemoeilijkt bijvoorbeeld ‘feed forward’ en het zicht van studenten op hun 
studievoortgang tijdens de cursus. 
 

Van studiesucces naar vorming 

Sterk 

Het Utrechtse Onderwijsmodel is gericht op het bevorderen van studiesucces van 
studenten. Het kleinschalige, intensieve op activering gerichte onderwijs is door de jaren 
heen steeds gericht geweest op het verbeteren van het studiesucces. Dat heeft ook zijn 
vruchten afgeworpen: de Universiteit Utrecht heeft nog altijd een van de hoogste 
studierendementen van de Nederlandse universiteiten.  
 
Zwak 
Studiesucces is behalve rendement en studieduur ook de mate waarin studenten in staat 
zijn om het maximale uit zichzelf te halen en om zich (academisch) te ontwikkelen.  Die 
doelstellingen – beide sterk verankerd in het model - kunnen op gespannen voet met elkaar 
staan. De afgelopen jaren heeft het accent gelegen op uitvalvermindering en terugdringen 
van switchgedrag, mede onder invloed van de prestatieafspraken. In het kader van het 
nieuwe Strategisch Plan hebben studenten aandacht gevraagd voor aspecten als een brede 
culturele, intellectuele en maatschappelijke vorming en multidisciplinariteit. In het nieuwe 
strategische plan zijn dit aandachtspunten.  
 

Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur 

Sterk 
De Universiteit Utrecht investeert in het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. Er is in de 
hele universiteit een drive om het onderwijs voortdurend te verbeteren. Er is veel aandacht 
voor innovatie en daarover wordt breed gesproken in een constructieve, open dialoog. De 
vele formele en informele netwerken dragen daar in belangrijke mate aan bij. Bij de 
formele kwaliteitszorg is gekozen voor een decentrale inrichting, aansluitend bij de lokale 
cultuur van faculteiten.  
 
Zwak 
Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs wordt in de universiteit volop gevoerd. Het 
blijft een uitdaging – mede door het bureaucratisch aspect ervan – om alle betrokkenen 
blijvend de motiveren voor de meer formele kanten van de kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg 
wordt nog te vaak als ‘last’. Tijdens de steekproefsgewijze toets die de universiteit ter 
voorbereiding op de instellingstoets in de zomer van 2016 heeft laten uitvoeren, bleek ook 
dat niet altijd iedereen zich voldoende bewust is van de verantwoordelijkheden van de 
verschillende gremia en functionarissen (examencommissies, opleidingscommissies, 
onderwijsdirecteur etceta). Goede kwaliteitshandboeken die rollen en 
verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen expliciteren, kunnen daarin behulpzaam zijn.  
In 2017 zijn daarom de bestaande facultaire handboeken geactualiseerd. Het meer mission 
driven maken van de kwaliteitszorg, het inzetten op dialoog, eigenaarschap, intervisie en 
het waar mogelijk wegblijven van papieren exercities, zijn uitdagingen voor de komende 
periode.  
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Hoofdstuk 2 Uitvoering van beleid  
 

Standaard 2: De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend 
uit passende beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, 
voorzieningen, en studenten met een functiebeperking. 
 

De onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete beleidsacties en -processen. 
Er zijn processen voor ontwerp, erkenning en borging van de kwaliteit van opleidingen in 
overeenstemming met de ESG en toont de werking en toepassing van deze processen aan 
op basis van een track record.  
 
Studenten en medewerkers zijn mede-eigenaar van het beleid en dragen vanuit de 
gezamenlijke visie bij aan de realisatie ervan. Uit die betrokkenheid blijkt de realisatie van 
de beoogde kwaliteitscultuur van de instelling.  
 
De uitvoering is in overeenstemming met de visie: personeel, toetsing en voorzieningen 
bevorderen de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs. 
 

 

2.1 Inleiding 
 

In hoofdstuk 1 hebben wij een korte schetst gegeven van de visie van de universiteit op het 
onderwijs en op het systeem van kwaliteitszorg. Dit hoofdstuk beschrijft welke acties de 
universiteit heeft genomen om haar visie op de kwaliteit van onderwijs te realiseren.  
 
Zoals in de inleiding is aangegeven, heeft de universiteit sinds het doorlopen van de vorige 
ITK in 2012 vanwege in- en externe ontwikkelingen een omvangrijke  vernieuwingsagenda 
uitgevoerd waarbij in een aantal fases het hele onderwijsmodel van de universiteit is 
herzien. Daarbij is begonnen met de bachelorfase. Een reeks vernieuwingen en 
aanpassingen zijn doorgevoerd met als doel het studiesucces verder te verhogen, uitval te 
verminderen, excellentie te bevorderen en docentkwaliteit verder te verhogen. In een 
tweede fase is vervolgens (vanaf 2014) de hele masterfase van de universiteit vernieuwd en 
opnieuw vormgegeven. Daarnaast is gewerkt aan de digitalisering van het onderwijs en aan 
de internationalisering. Successievelijk is op deze manier gedurende de afgelopen zes jaar 
het hele onderwijsgebouw van de universiteit opnieuw vormgegeven. Kenmerkend daarbij 
is  de gestructureerde, universiteitsbrede en projectmatige aanpak.  
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier verder is gebouwd  aan 
het Utrechtse Onderwijsmodel. Er is voor gekozen om het Utrechtse onderwijsmodel vanuit 
het perspectief van studenten te beschrijven. Te beginnen bij het moment dat leerlingen en 
aankomend studenten zich op een studie in Utrecht oriënteren (2.2.1). Via de bachelorfase 
(2.2.2), de masterfase (2.2.3) en de sleutelthema’s “verankering van onderzoek in het 
onderwijs” (2.2.4) en “internationalisering” (2.2.5) worden studenten gevolgd  tot en met 
de oriëntatie op de arbeidsmarkt (2.3) en het afstuderen . De daarbij benodigde 
infrastructuur van de ondersteuning van het onderwijs vormt het thema van 2.4.  
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> BAMA 3.0 
Onder de naam BaMa 3.0 heeft de Universiteit Utrecht tussen 2011 en 2015 gewerkt aan de verbetering en 
actualisering van het Utrechtse Onderwijsmodel zoals het in 2002 is geïntroduceerd. Het programma had 
tot doel om de goede positie op het gebied van onderwijsinnovatie verder uit te bouwen en het 
studiesucces te verhogen.  
De doelstellingen van het programma waren: 

 studiesucces van studenten nog verder verbeteren; 

 studenten uitdagen het beste uit zichzelf en hun opleiding te halen; 

 docenten bijstaan om hun tijd effectief in te zetten; 

 docenten zichtbaarder waarderen. 
 
Het programma viel uiteen in zes deelprojecten en daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren, die 
overeenkomen met de prestatieafspraken die de universiteit op het gebied van onderwijs met OCW had 
gesloten. De volgende deelprojecten werden onderscheiden: 

 Jaarrooster 

 Matching 

 Flexibilisering/verbreding eerste jaar 

 Didactiek en toetsing 

 Honoursprogramma’s 

 Docentprofessionalisering en carrière in onderwijs 
 
Het programma BAMA 3.0 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijsdirecteuren en alle 
betrokkenen in de universiteit. De deelprojecten hebben bijgedragen aan het behalen van de ambities in de 
prestatieafspraken. In opdracht van het college is het programma in 2015 ook geëvalueerd. Dat is gebeurd 
door studenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Het rapport heeft waardevolle 
adviezen opgeleverd over de aanpak van toekomstige universiteitsbrede veranderingstrajecten. 

 

2.2. Het onderwijs  
 

2.2.1. De student op de juiste plaats  
  
Een succesvolle studiecarrière hangt samen met een goede match tussen student en 
opleiding. Dat begint bij een goede voorlichting en mogelijkheden voor leerlingen en om 
zich al tijdens de middelbare school te oriënteren op een studie in Utrecht, (verplichte) 
matching en studiebegeleiding via tutoraat.  
 

Voorlichting  
Om scholieren al in een vroeg stadium van hun studieloopbaan kennis te laten maken met 
wetenschappelijk onderwijs en om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het 
hoger onderwijs te verbeteren, is er een uitgebreid aanbod ontwikkeld voor zowel het 
primair als voortgezet onderwijs. Te denken valt aan:  

 Gastlessen in het primair onderwijs door hoogleraren  
 De Junior Summerschool voor leerlingen tussen de 9-14 jaar. 
 UU- talent:  een tweejarig programma voor vwo’ers.  
 Masterclasses bij de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen, die vwo’ers 

verdieping, hulp bij studiekeuze en inspiratie voor een profielwerkstuk bieden 
 

Om studiekiezers te helpen een goede studiekeuze te maken is een scale aan 
mogelijkheden,  zoals: 

 Pagina’s op de websites met informatie over bachelor- en masteropleidingen, 
honoursonderwijs,  en studiefaciliteiten.  
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 Open dagen voor bachelor- en masteronderwijs met een aanvullend programma voor 
internationale studiekiezers.  

 Meeloopdagen voor bacheloropleidingen (‘dagje studeren’) 

 Brochures over bachelor- en masteropleidingen zowel online (waaronder sociale 
media) als analoog.  

 Een centraal informatiepunt voor vragen over studiekeuze 
 
 

Matching 
Als een studiekiezer eenmaal voor een bepaalde opleiding heeft gekozen volgt een 
matchingsprocedure om te kijken of de opleiding van keuze ook past bij de studiekiezer. 
Een verkeerde studiekeuze vergroot namelijk de kans op uitval met alle gevolgen van dien. 
Het belangrijkste doel van matching is dan ook om de student op de juiste plek te krijgen. 
Daarom is de matching zo vorm gegeven dat  studiekiezers ervaren wat studeren aan de 
opleiding van keuze inhoudt en geven de activiteiten een zo realistisch mogelijke beeld van 
zowel het onderwijs in het eerste jaar als de inzet die het van studenten vraagt.  
 
In 2013 heeft de Universiteit Utrecht verplichte matching ingevoerd, als eerste universiteit 
in Nederland.  Voor de invoering van de matching was het uitvalpercentage gemiddeld 35%. 
Dit percentage is in een paar jaar na de invoering van matching gedaald naar 23%. Verplicht 
betekent dat het niet mogelijk is om aan een Utrechtse bacheloropleiding te beginnen 
zonder deelname aan de matchingsprocedure.  
 
Het matchingstraject begint met het invullen van een matchingsformulier. Daarna volgt 
voorbereidend werk dat de studiekiezers thuis uitvoeren en een matchingsdag met 
studieactiviteiten in de onderwijsruimtes van de opleiding. Kandidaten die de matching 
hebben doorlopen krijgen feedback op basis van het matchingsformulier en de toets. De 
idee er achter is dat studenten door middel van feedback tot zelfreflectie gestimuleerd 
worden en zo tot de juiste studiekeuze komen. De uitvoering van de matching staat onder 
leiding van een door het college benoemde Admissions Dean.  
 
Er is een beperkt aantal opleidingen dat in plaats van de matchingsactiviteiten decentrale 
selectie toepast. Dat geldt voor de opleidingen Bestuur- en Organisatiewetenschap, 
Farmacie, Biomedische wetenschappen, Geneeskunde, Diergeneeskunde, Global 
Sustainability Science en het University College Utrecht. De kaders waarbinnen de selectie 
plaatsvindt zijn in 2015 door het college vastgelegd in een richtlijn. Belangrijk uitgangspunt 
is dat de effectiviteit en de voorspellende waarde van selectiecriteria periodiek wordt 
geëvalueerd.  
 

> Onderzoek naar matching 

Om het effect van matching te monitoren wordt het traject begeleid met 
longitudinaal onderzoek uitgevoerd door de faculteit Sociale Wetenschappen. 
Sinds de invoering van de matching is de uitval in het eerste jaar gedaald van 
27% in 2013 naar 23% in 2015. Daarmee lijkt de intensieve vorm van 
matching waar de Universiteit Utrecht voor heeft gekozen succesvol. Tegelijk 
is het lastig om deze correlatie aan te tonen. Ook andere factoren (zoals de 
discussie over de langstudeermaatregel) zal effect hebben gehad. De 
opbrengst van de matching is niet alleen uit te drukken in termen van uitval 
en rendement, studenten lijken vanaf het begin gemotiveerder en beter 
voorbereid en vinden het prettig dat ze voor de studie hun studiegenoten al 
een keer hebben ontmoet. Docenten delen deze ervaringen.  
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Introductiedagen 
Als aankomend studenten zich na de matchingsprocedure hebben ingeschreven voor een 
bacheloropleiding van de Universiteit Utrecht, worden zij uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Utrechtse Introductietijd.  De UIT bestaat uit een programma van een week en geeft 
studenten een introductie in de universiteit, de stad en de studentenverenigingen. De UIT 
vindt plaats voor dat het academisch jaar van start gaat. Direct na de start van het 
academisch jaar volgt de facultaire introductie waarbij studenten wegwijs worden gemaakt 
binnen hun faculteit en opleiding.  
Deze ‘UIT’ is een gezamenlijke activiteit van de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool voor de 
Kunsten en de Universiteit Utrecht en wordt georganiseerd door een groep werkstudenten 
uit de drie instellingen.  
 

2.2.2. De bachelorfase  
 
Na de facultaire introductie start de student met de bacheloropleiding waarvoor hij zich 
heeft ingeschreven. De opleiding die hij volgt is vormgegeven volgens de uitgangspunten 
van het Utrechtse Onderwijswijsmodel dat als uitgangspunten kleinschalig en activerend 
onderwijs, flexibiliteit en keuzevrijheid heeft en een helder onderscheid maakt tussen de 
bachelor en de master fase. Hieronder worden de uitgangspunten toegelicht.  
 

Kleinschalig en activerend 
Studenten moeten zich welkom voelen en onderdeel uitmaken van de gemeenschap, de 
community, ongeacht de omvang van de opleiding. Het onderdeel uitmaken van een 
community is een van de belangrijkste factoren in het studiesucces van studenten. Daarom 
is en blijft kleinschalig, activerend en intensief onderwijs de kern van het Utrechtse 
Onderwijsmodel. Utrechtse bacheloropleidingen bieden een ambitieus studieklimaat en 
kennen een mix van werkvormen. De gedachte er achter is dat de student die deelneemt 
het ook haalt. Een cursus kent meerdere toetsmomenten en toetsvormen waardoor de 
student tussentijds feedback krijgt, wat het leren stimuleert. Van studenten wordt een 
actieve bijdrage verwacht en het aantal herkansingen is daarom ook beperkt.  
In het kader van het programma Educate-IT is geïnvesteerd in ‘blended learning’ met als 
doel om studenten ook buiten collegetijd tot studeren te activeren en om de kwaliteit van 
het contactonderwijs waar mogelijk te verhogen. 
 
De Richtlijn Onderwijs bepaalt  dat het aantal contacturen per opleiding in het eerste 
bachelorjaar minimaal 12 uur is. Dit is conform de prestatieafspraken met de Minister. Veel 
faculteiten hebben systemen ingevoerd waarmee een normering van docentinzet werd 
geïntroduceerd. Na afloop van het project BAMA 3.0 heeft het college geïnvesteerd in het 
aanstellen van extra docenten (Kleinschalig en Intensief Onderwijs, KIO-middelen). In totaal 
gaat het om een structurele toevoeging aan het onderwijsbudget van 10 miljoen euro.  
 

Flexibiliteit en keuzevrijheid 
Vanuit de gedachte dat studenten zich in de bachelorfase  breed moeten kunnen 
ontwikkelen als zij dat willen, kent de bacheloropleiding een major van 135 EC en een 
profileringsruimte van 45 EC. Binnen de major van 135 EC zijn maximaal 75 EC verplichte 
onderdelen en 60 EC keuzecursussen binnen de eigen wetenschappelijke discipline. In de 
resterende 45 EC, de profileringsruimte, kunnen studenten zich verdiepen of verbreden 
door cursussen te volgen bij andere opleidingen en faculteiten. Bijvoorbeeld door het 
volgen van een of voor een stage en een buitenlandverblijf in deze 45 EC.  
 

BACHELOROPLEIDING 180 EC 
waarvan minimaal 45 EC op niveau 3 
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MAJOR 135 EC 

Verplicht Maximaal 75 EC 

Keuze 60 EC 

Profileringsruimte 45 EC 
Waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 

 
Studenten hebben dus in hun bachelor in totaal 105 EC de ruimte om een eigen invulling te 
geven aan hun curriculum. Ook daarmee geeft de universiteit invulling aan het beginsel van 
student centred learning. Uit evaluaties blijkt dat studenten de keuzevrijheid zeer 
waarderen en soms  daarom voor Utrecht kiezen. In de praktijk echter blijken studenten bij 
de invulling van hun keuzeruimte relatief honkvast. Slechts een kwart van de studenten vult 
de profileringsruimte met onderwijs buiten de eigen opleiding. Een van de ambities van het 
strategisch plan 2016-2020 is daarom ook de verbreding te stimuleren en eventuele 
belemmeringen daarbij weg te nemen.  

 
Tutoraat 
Om studenten te helpen bij het maken van keuzes in hun studie is goede begeleiding 
essentieel. Het begeleiden van  studenten door docenten gedurende hun studie is daarom 
een belangrijk onderdeel van de studiebegeleiding aan de Universiteit Utrecht en vormt 
één van de speerpunten van het Utrechtse Onderwijsmodel. Elke student krijgt een tutor 
toegewezen. 
Het doel van het tutoraat is studenten leren om bewuste keuzes te maken in hun studie, 
zicht krijgen op hun eigen kwaliteiten, voorkeuren, gedrag en de studievoortgang. De tutor 
heeft ook een rol bij het bevorderen van het community-gevoel onder studenten.  
De universiteit heeft de invoering van matching in 2013 aangegrepen om het tutoraat tegen 
het licht te houden. Een expertgroep heeft aanbevelingen gedaan die hebben geleid tot 
maatregelen die vanaf het studiejaar 2013-2014 zijn geïmplementeerd. De kern is dat 
tutoren:  

 toegang hebben tot de informatie die voortkomt uit de matching van individuele 
studenten; 

 binnen twee weken na de start van de studie kennismakingsgesprekken voeren;  

 de studievoortgang van de studenten die zij begeleiden monitoren, een gesprek voeren 
met studenten met tegenvallende studieresultaten en studenten met goede resultaten 
attenderen op het honoursprogramma; 

 exitgesprekken voeren met studenten die in het eerste jaar stoppen; 

 gesprekken voeren met studenten die tijdens het eerste jaar zijn ingestroomd. 
 
Om ervoor te zorgen dat studenten al meteen in het eerste jaar de juiste studiehouding 
hebben, krijgen alle bachelorstudenten een bindend studieadvies  aan het eind van het 
eerste studiejaar. De norm voor het bindend studieadvies ligt sinds 2012 op 45 EC. De tutor 
monitort de voortgang van de student gedurende het eerste jaar en begeleidt bij het halen 
van de norm. Als een student de norm niet haalt en aan de universiteit een andere 
opleiding wil doen, kunnen de behaalde studiepunten ingezet worden in de 
profileringsruimte van de nieuwe opleiding. Zo wordt onnodige studievertraging 
voorkomen. De combinatie van matching en BSA heeft afgelopen jaren geleid tot verdere 
verhoging van het studiesucces.  
 
De intensiteit van het tutoraat neemt in de volgende jaren van de studie af omdat 
studenten naar mate de studie vordert minder behoefte blijken te hebben aan de 
begeleiding door een tutor. Dit bleek ook uit een recent onderzoek door de Stichting 
Onderwijs Evaluatierapport (2016).  
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Een uniform onderwijschassis 
Flexibiliteit vraagt om een goede onderwijsorganisatie en daarom zijn er dwingende 
afspraken over een universiteitsbreed onderwijschassis voor de mobiliteit van studenten en 
de interdisciplinaire samenwerking over de faculteiten. De uitgangspunten zijn: 

 Op bachelorniveau hebben cursussen een standaardomvang van 7,5 EC, op 
masterniveau 5 of 7,5 EC.  

 De bachelor kent een uniforme niveau-indeling van cursussen op drie niveaus 
(inleidend, gevorderd, verdiepend) 

 Er is een uniform jaarrooster met blokken van vier x 10 weken en roostering van 
cursussen in een uniform timeslotmodel en uniforme inschrijfmomenten.  

 

Toetsing en toetsbeleid  
Het toetsbeleid van de universiteit is erop gericht studenten voortdurend aan de bal te 
houden. In de Richtlijn Onderwijs zijn de randvoorwaarden opgenomen waar de toetsing en 
het toetsbeleid van opleidingen binnen de universiteit aan moeten voldoen. Zo bepaalt de 
Richtlijn dat een cursus meerdere toetsmomenten kent en dat de resultaten van toetsen 
binnen 10 werkdagen na het afnemen van een toets aan de student bekend worden 
gemaakt. De gedachte is dat een student die zich inzet de cursus ook moet kunnen halen en 
dat meerdere toetsmomenten per cursus en de verkregen feedback studenten stimuleert 
studenten om te leren leren, om de kwaliteit van hun prestaties te verbeteren. Het gaat 
daarbij om het krijgen van feedback en niet zozeer om het geven van een tussentijds cijfer. 
Het geven van tussentijdse cijfers is hooguit bedoeld om studenten de feedback en 
tussentijdse opdrachten serieus te laten nemen.  

De onderwijsdirecteur is er verantwoordelijk voor dat er voor de opleiding een 
toetsbeleidsplan is. Ook ziet hij erop toe dat docenten die als examinator optreden 
geschoold zijn in toetsing. Binnen de universiteit worden via de TAUU en het COLUU diverse 
scholingsmodules aangeboden.  

 

Honoursonderwijs  
De universiteit wil studenten prikkelen om het maximale uit zichzelf halen en biedt daartoe, 
naast de profileringsruimte,  een breed palet aan honoursonderwijs aan. De universiteit 
heeft op dit gebied een lange traditie en participeerde vanaf het begin in het Sirius 
programma. De eerste honoursprogramma’s en het University College Utrecht dateren van 
uit de jaren negentig. Sinds de vorige instellingstoets is ingezet op het aanbieden van 
kwalitatief hoogwaardige honoursprogramma’s voor alle bacheloropleidingen.  

 

Het college heeft een Honours Dean aangesteld die de regie voert op al het honours 
onderwijs van de universiteit, in nauwe samenspraak met de facultaire honours directors. 
Elke faculteit biedt honoursprogramma’s aan voor studenten die meer verdieping en 
verbreding zoeken. Daartoe ontvangen alle faculteiten structureel financiering via het 
universitair verdeelmodel. Daarnaast biedt het Descartes College interdisciplinair 
honoursonderwijs aan voor honoursstudenten afkomstig van alle studierichtingen. In de 
afgelopen jaren is enige uniformiteit gebracht in het honoursaanbod: alle programma’s 
bieden zowel verdieping, verbreding als extra-curriculaire activiteiten aan en helpen 
studenten internationale ervaring op te doen. Inzet bij de prestatieafspraken was een groei 
van de deelname aan honoursonderwijs van 9% in 2011 naar 13% in 2015. Dat is met 12,9% 
in studiejaar 2014-15 nagenoeg gehaald.  

 

In 2014 en 2015 zijn alle bachelor honoursprogramma’s in een interne procedure 
gecertificeerd. De certificering heeft onder meer geresulteerd in een universiteitsbreed 
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werkprogramma dat in periode 2016-2018 in de honoursprogramma’s meer ruimte wil 
creëren voor internationalisering, maatschappelijk engagement en undergraduate research 
en de disseminatie naar reguliere bachelorprogramma’s wil vergroten.  

 

>STREAM  

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat honours studenten internationale ervaring 
en onderzoekservaring opdoen. Daarom heeft zij samen met Université Paris Sud het 
initiatief genomen tot een pilot in LERU-verband: STudents in REseArch Mobility (STREAM). 
In dit programma kunnen Utrechtse honours studenten stage lopen in labs van de LERU-
partners Cambridge, Lund, Milaan, Paris Sud, Leiden en Genève; en vice-versa. Zo kunnen 
zij deelnemen aan state-of-the-art onderzoek en ervaren zij hoe het is om in het buitenland 
te werken. De pilot loopt tot en met 2018. Als de pilot succesvol is, zullen alle 21 LERU-
partners deelnemen aan deze pilot. 

 
Ook in de masterfase wordt honours onderwijs aangeboden. Binnen het Sirius programma 
is het Engelstalige Young Innovators Programme ontwikkeld, gericht op het ontwikkelen 
van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking met 
maatschappelijke partners. Omdat er ook behoefte was aan een programma dat zich richt 
op kennisverdieping en onderzoek is in 2016 het Engelstalige Graduate Honours 
Interdisciplinary Seminars gestart. Dit programma bestaat uit series van bijeenkomsten 
onder leiding van onderzoekers over een interdisciplinair onderzoeksthema, in aansluiting 
op de Utrechtse focusgebieden en strategische thema’s. Daarnaast bieden diverse 
masteropleidingen een honoursprogramma voor hun eigen studenten, zoals 
Rechtsgeleerdheid, Life Sciences, Natural Sciences en Diergeneeskunde.  

 

2.2.3 De masterfase 
 

Na de bachelorfase kunnen studenten zich in de masterfase specialiseren in een bepaald 
wetenschapsgebied. Tussen de bachelor fases is sprake van een harde knip. Dat betekent 
dat de bacheloropleiding moet zijn afgerond voordat aan een masteropleiding kan worden 
begonnen. In de masterfase ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en voorbereiding op 
de arbeidsmarkt binnen of buiten de wetenschap. De universiteit kent masterprogramma’s 
van 60, 90, 120, 180 en 240 EC en maakt onderscheid tussen masteropleidingen en 
masterprogramma’s. Masteropleidingen zijn in het CROHO geregistreerde opleidingen, 
waaronder verschillende masterprogramma’s kunnen vallen. De voorlichting en de werving 
geschiedt op het niveau van programma’s. De reden van dit onderscheid is dat 
programma’s doorgaans meer tot de verbeelding spreken dan de overkoepelende bredere 
CROHO-labels.  
 

Herziening masterfase 
Na BAMA 3.0 heeft de universiteit in 2014 de masterfase op de schop genomen. De directe 
aanleiding daarvoor was een reeks samenhangende signalen: 

 Studenten waren kritisch in de NSE kritisch over met name de voorbereiding op de 
arbeidsmarkt. 

 Studenten vonden het aanbod van masterprogramma’s onoverzichtelijk en niet 
aantrekkelijk.  

 Er gingen meer Utrechtse studenten na de bachelor een master bij een andere 
Nederlandse universiteit volgen dan dat er studenten van andere universiteiten 
naar Utrecht kwamen.  

 De internationale instroom in Utrechtse masters bleef achter.  
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De universiteit heeft daarom besloten om de masterfase te herzien. Als eerste fase is een 
nieuwe visie op de masterfase geformuleerd, vertaald in zeven uitgangspunten die 
verwerkt zijn in de Richtlijn Onderwijs. Vervolgens is aan de faculteiten gevraagd om de 
masterprogramma’s op basis van deze uitgangspunten opnieuw vorm te geven. Daarna 
heeft een interne commissie de herziene programma’s aan de uitgangspunten getoetst en 
heeft het college deze gecertificeerd. De herziene masterprogramma’s zijn, 
onderzoeksgedreven, expertise-gestuurd maar bieden ook keuzeruimte, aantrekkelijk 
geafficheerd, doelmatig en efficiënt georganiseerd. Zij hebben een helder omschreven 
carrièreperspectief en hebben een internationale oriëntatie. Alle masterprogramma’s zijn 
daarom selectief. Zij beschikken daarom over heldere selectiecriteria waardoor een student 
tijdig weet wat er van hem verwacht om toelaatbaar te zijn voor het masterprogramma van 
zijn keuze.  
 

Voor hbo- en wo-studenten die toelaatbaar zijn tot de masterfase maar deficiënties 
hebben, biedt de universiteit premastertrajecten aan. Aan de hand van het talent en 
leervermogen van de student wordt gekeken of deze geschikt is voor een master en 
toegelaten kan worden tot een premaster. Na het afronden van de premaster ontvangt de 
student een toelatingsbewijs voor de master. 
 
De 143 masterprogramma’s zijn september 2016 gestart gegaan. Enkele resultaten: 

- De masterinstroom steeg met 12% van 4071 studenten in 2014 naar 4554 in 2016. 

- De internationale instroom steeg met 96% gestegen van 403 studenten in 2014 naar 
789 in 2016. 

- De balans tussen uitstroom van Utrechtse studenten en instroom van studenten van 
buiten Utrecht is gestabiliseerd en was in 2015 -58.  

- 63% van de masterprogramma’s is in het Engels. 
 

In vervolg op de herziening van de masterfase heeft het college van bestuur in 2016 een 
Dean of Graduate Studies aangesteld met als opdracht om de graduate fase (zowel master 
als PhD) komende jaren te blijven versterken. Daartoe is de Graduate Agenda 2016-2018 
door het college vastgesteld. Zie daarover hoofdstuk 4. 

 

2.2.4 Verankering van onderzoek in het onderwijs 
 

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt bij een nauwe verwevenheid met het 
onderzoek. Dat is een belangrijk kenmerk van een brede researchuniversiteit als de 
Universiteit Utrecht. Dit uitgangspunt wordt op de volgende manieren geborgd:  

 

 Docenten hebben een gecombineerde aanstelling als docent-onderzoeker; zij verzorgen 
onderwijs en verrichten onderzoek. Het uitgangspunt is dat studenten al vanaf het 
eerste jaar in aanraking komen met beeldbepalende onderzoekers.  
 

 In elke bachelor- en masteropleidingen voeren studenten zelf onderzoek uit. De 
opleidingen worden afgesloten met een scriptie waarin een student laat zien in staat te 
zijn zelfstandig onderzoek te verrichten. De versterking van de verwevenheid met 
onderzoek is een belangrijk element geweest tijdens de universiteitsbrede herziening 
van de masterfase.  
 

 Graduate schools herbergen zowel masterprogramma’s als PhD-opleidingen. Het doel is 
dat studenten, promovendi en onderzoekers met elkaar in contact komen. Daarbij 
moet gezegd worden dat dit bij eenjarige masters moeilijker te realiseren is dan bij 
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tweejarige. Deze community-building lukt daardoor beter in het bèta-medisch domein 
dan in het alfa-gamma.  

 
De Richtlijn onderwijs bepaalt dat alle opleidingen aandacht besteden aan 
‘wetenschappelijke integriteit’. Hierover zijn in 2014 afspraken gemaakt in het kader van de 
aanscherping van de code wetenschappelijke integriteit. Dat gebeurt vanaf de start van de 
bachelor via de master naar PhD in een oplopende graad van intensiteit. Diverse faculteiten 
hebben hiertoe speciale leerlijnen ontwikkeld. Ook is een zogenaamde ´integriteitswaaier´ 
ontwikkeld die beoogt studenten en docenten in gesprek te laten gaan over dilemma´s die 
te maken hebben met fraude en wetenschappelijke integriteit.  
 

2.2.5 Internationalisering  
 

De wereld om ons heen verandert en samenwerkingsverbanden worden steeds 
internationaler. Naar mate de arbeidsmarkt en de wetenschap globaliseren, neemt het 
belang van het voorbereiden van studenten op de globaliserende omgeving toe.  
 
Studenten kunnen ervaring opdoen met het leren en werken in een ander land dan 
Nederland door een deel van hun studie in het buitenland te volgen. De profileringsruimte 
binnen de bacheloropleiding biedt daarvoor de benodigde ruimte. De universiteit heeft 
diverse contracten met buitenlandse universiteiten op zowel facultair als centraal niveau 
om deze uitwisseling te faciliteren. Facultaire internationaliserings-medewerkers en het 
centrale Exchange office zorgen voor ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat Utrechtse 
studenten die op uitwisseling gaan nog beter profiteren van hun buitenlandse studie-
ervaring wordt sinds 2016 een cursus Intercultureel Leren aangeboden waarin studenten 
leren omgaan met interculturele verschillen.  
Om studenten vertrouwd te maken met Engelstalig onderwijs en om opleidingen 
toegankelijk te maken voor niet Nederlandstalige studenten, biedt de universiteit sinds 
2016 zes volledig Engelstalige bacheloropleidingen en minoren aan. Daarnaast zijn er 
Engelstalig cursussen op niveau twee en drie. Ruim twee derde van de masterprogramma’s 
is Engelstalig en het streven is dat dat aantal verder zal groeien.  
Het effect  hiervan is dat de instroom van internationale studenten de afgelopen jaren 
gegroeid is van 3,4% (BA) en 8,7% (MA) in 2013 naar 4,3% (BA) en 14,7% (MA) in 2016. Het 
streven is in 2020 een internationale instroom van 6% in de bachelor en 25% in de 

master. Voor het aantrekken van excellent internationaal talent van buiten de EER bestaat 
het Utrecht Excellent Scholarship Programma met jaarlijks ruim 1 miljoen euro aan 
beurzen. Ook participeert de universiteit in het Holland Scholarship Program van OCW.  
 
De universiteit organiseert jaarlijks een Orientation Day om buitenlandse exchange 
studenten wegwijs te maken en hen op weg te helpen bij hun studieverblijf in Nederland. In 
aansluiting daarop organiseren faculteiten ook eigen introductieprogramma’s. 
 
De internationalisering heeft consequenties voor het taalbeleid voor zowel studenten als 
docenten. De universiteit kent een gedragscode taal die bepaalt onder welke voorwaarden 
een opleiding in het Engels (of een andere taal) kan worden aangeboden. In 2016 is op 
verzoek van het college een traject gestart om het universitaire taalbeleid aan te scherpen. 
De herziening van de code taal is voorzien voor najaar 2017. 
 
De universiteit participeert in verschillende internationale netwerken zoals de League of 
European Research Universities, het Utrecht Netwerk, de International Association of 
Universities, de European University Association en het InterUniversity Centre en het 
Oxford Network die ook een voordeel zijn als het gaat om de uitwisseling van studenten. In 
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2016 is een nieuwe partnerstrategie gelanceerd waarbij sprake is van het intensief 
samenwerken met een beperkt aantal partneruniversiteiten.  

 

2.3. Het onderwijs en het beroepenveld 
 

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan een goede relatie tussen haar opleidingen 
en het afnemende veld. Ook heeft de universiteit afgelopen jaren geïnvesteerd in de 
overgang van studenten naar de arbeidsmarkt.  
 

Samenwerking met beroepenveld 
Het beleid van de Universiteit Utrecht is gericht op het creëren van betrokkenheid van het 
afnemend veld bij de kwaliteit en het niveau van de opleidingen. De faculteiten zijn vrij in 
de wijze waarop zij dat vormgeven. Vaak is het contact met het werkveld gerelateerd aan 
stages of onderzoeksopdrachten, soms zijn er op het niveau van opleidingen 
werkveldcommissies actief en soms is er op hoger aggregatieniveau contact in bijvoorbeeld 
een maatschappelijke adviesraad. Om studenten te helpen bij de oriëntatie op de 
arbeidsmarkt bieden opleidingen activiteiten als gastcolleges en stages aan. Bij opleidingen 
die voorbereiden op specifieke beroepen - zoals farmacie, (dier)geneeskunde, klinische 
psychologie en rechtsgeleerdheid - zijn de contacten met de beroepsverenigingen intensief. 
Zij worden betrokken bij de eindtermen en vormgeving van de opleiding. 
 

Career Services 
In 2015 is een universiteitsbrede service gestart die studenten extra-curriculair op alle 
mogelijke manieren ondersteunt bij de overgang naar de arbeidsmarkt. Dit UU Career 
Services bestaat uit drie onderdelen: 

1. Een online loket met facultaire en universitaire informatie, waaronder een online 
test en instructie films voor studenten 

2. Facultaire officers die binnen de faculteit aanspreekpunt zijn voor trainingen, 
voorlichting, stagecoördinatie etc. 

3. Een universitair center met officers voor generieke en universiteitsbrede activiteiten 
zoals trainingen, netwerkactiviteiten ect. 

 
UU Career Services biedt studenten en net afgestudeerden diensten aan die hen een 
duidelijk beeld geven van de toekomstmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt, 
verschaft hen toegang tot een relevant netwerk en diensten die helpen bij de voorbereiding 
op het eerste sollicitatiegesprek. Omdat studieverenigingen een belangrijke rol spelen bij 
de informatievoorziening over de voorbereiding op de arbeidsmarkt werkt UU Career 
Services nauw met hen samen.  

 
De behoefte van studenten aan de diensten van UU Career Services is groot. Sinds de start 
in 2015 zijn er 8.000 tests gedaan door studenten, hebben 6.000 studenten deelgenomen 
aan een training, voorlichting of evenement en hebben 1500 studenten een individueel 
loopbaanadvies gekregen. Tegelijk wordt met inmiddels meer dan 100 bedrijven en 
organisaties samengewerkt ter invulling van de evenementen. 
 

Ondernemerschapsonderwijs 
Alle studenten worden in Utrecht in de gelegenheid gesteld om ondernemerschaps-
onderwijs te volgen. De verantwoordelijkheid daarvoor is sinds 2015 belegd bij het Centre 
for Entrepreneurship, onderdeel van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. 
In het kader van de prestatieafspraken heeft de universiteit ingezet op verhoging van het 
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aantal studenten dat ondernemerschapsonderwijs volgt. Doelstelling was om dat te laten 
groeien tot 6% in 2016. In 2009 bedroeg het percentage 2,8% in 2015-16 6,7%.  

 

In het reguliere onderwijs vindt het ondernemerschapsonderwijs vooral plaats in de 
masterfase. Het zwaartepunt in deelname ligt bij Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, 
in het bijzonder bij de Utrecht School of Economics. Ondernemerschapsonderwijs is 
onderdeel van het curriculum in vier faculteiten (Bètawetenschappen, Geowetenschappen, 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Geneeskunde). Daarnaast volgen studenten 
afkomstig van alle faculteiten de cursus ‘Essentials of business and entrepreneurship’, 
aangeboden door de Utrecht School of Economics. 
 
Daarnaast biedt de Universiteit Utrecht diverse faciliteiten en begeleidingsvormen voor 
startende ondernemers. StudentsInc biedt ruimte en advies aan studenten die een eigen 
onderneming willen starten. UtrechtInc is de gezamenlijke business incubator van de 
Universiteit Utrecht, het UMCU en de Hogeschool Utrecht. Recent afgestudeerden werken 
in een pressure cooker programma aan de start van hun onderneming. 
 

2.4. Ondersteuning van het onderwijsproces  
 

In deze paragraaf beschrijven we de manier waarop het onderwijsproces wordt 
ondersteund. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kwaliteit van docenten, om de 
instrumenten die beschikbaar zijn om onderwijs te innoveren en de verschillende 
faciliteiten die er zijn om studenten (extra) te ondersteunen.  

 

2.4.1. Personeelsbeleid 
 

Goed onderwijs staat en valt met de kwaliteit van docenten. De Universiteit Utrecht heeft 
over de jaren een breed palet aan instrumenten ontwikkeld om goed onderwijs en 
docentschap te belonen en docenten te ondersteunen bij hun professionalisering. 
Leiderschap, training en kennisdeling zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. 
 

De basis: WP FLOW en de basis- en seniorkwalificaties onderwijs 
Het universitaire personeelsbeleid vindt zijn basis in de universitaire regeling functies, 
loopbanen en waardering voor het wetenschappelijk personeel (WP-FLOW. In andere 
universiteiten Hay genoemd). Hierin is vastgelegd welke eisen gelden voor de verschillende 
functieprofielen. In de jaren ’90 zijn in Utrecht de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en 
Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) ontwikkeld. Deze kwalificaties zijn in Utrecht gekoppeld 
aan het academische carrièrebeleid. Dat betekent dat binnen de universiteit de BKO vereist 
is om in aanmerking te komen voor een vast dienstverband. Universitair hoofddocenten en 
hoogleraren moeten behalve aan de BKO ook aan de eisen van de seniorkwalificatie 
voldoen.  
 
De eisen die aan een BKO en SKO worden gesteld zijn vastgelegd in een universitaire 
kaderregeling die op facultair niveau nader zijn uitgewerkt. In de Utrechtse systematiek 
staat het opbouwen van een portfolio centraal. Bij het samenstellen van het portfolio 
wordt een docent begeleid door een tutor. Een facultaire toetsingscommissie, een groep 
gerespecteerde peers die door de decaan is benoemd, beoordeelt uiteindelijk het portfolio. 
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In het kader van de prestatieafspraken heeft de universiteit zich verbonden aan de ambitie 
dat 80% van de wetenschappelijk medewerkers over tenminste een BKO beschikt. Deze 
doelstelling is met 79,9% (nagenoeg) bereikt. Het is niet realistisch om te streven naar 100% 
omdat de universiteit altijd te maken heeft met tijdelijke medewerkers.  
 
Voor deze groep heeft de universiteit in 2016 het traject Start to Teach ontwikkeld. Start to 
Teach is een soort “BKO-light” en richt zich op de startende docent die geen of weinig 
ervaring heeft en die geen toegang heeft tot een regulier BKO-traject. Start to Teach biedt 
deelnemers een basale introductie in het Utrechts onderwijsmodel en een aantal 
didactische basisvaardigheden waar zij bij een vervolgloopbaan elders ook profijt van 
hebben. Ook promovendi met een onderwijstaak kunnen aan het traject deelnemen. 
Binnen de faculteiten worden in aansluiting op Start to Teach ook eigen facultaire trajecten 
georganiseerd. De invulling daarvan verschilt per faculteit.  
 

Beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken 
In het beoordelings- en ontwikkelingsgesprek wordt teruggekeken naar behaalde resultaten 
en afspraken gemaakt met de leidinggevende over ontwikkeling. Voor wetenschappelijk 
personeel geldt dat in het B&O-gesprek aandacht wordt besteed aan de prestaties op het 
gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. De medewerker kan cursusevaluaties 
toevoegen als input voor het gesprek. Tijdens de vorige instellingstoets is aangegeven dat 
de universiteit moeite had om ervoor te zorgen dat aan onderwijs en onderzoek in deze 
gesprekken een gelijkwaardig gewicht toegekend wordt. Ook werd gesignaleerd dat de 
onderwijsdirecteur niet altijd in voldoende mate betrokken was bij de voorbereiding van de 
gesprekken. Er zijn maatregelen genomen om de structurele betrokkenheid van 
onderwijsdirecteuren bij de beoordeling van hun docenten te vergroten. De indruk is dat dit 
nog niet overal over de volle breedte georganiseerd is.  
 

Centre of Excellence in University Teaching  
Voor docenten die beschikken over een basiskwalificatie maar verdere verdieping zoeken in 
hun onderwijskundige ontwikkeling bestaat sinds 1999 het Centre of Excellence in 
University Teaching. Dit Centre verzorgt diverse leergangen vooral gericht op het 
ontwikkelen van leiderschap. Deelnemers dienen te worden voorgedragen door hun 
decaan. Een groep gerespecteerde peers vormt het bestuur van het Centre en ziet toe op 
kwaliteit van het aanbod. De diverse leergangen van CEUT vinden al enige jaren hun weg 
naar collega-instellingen. De volgende leergangen worden aangeboden: 
 
Leergang onderwijskundig leiderschap 

De leergang onderwijskundig leiderschap is bedoeld voor wetenschappers die in de regie 
van het universitaire onderwijs functioneren. Na afloop kunnen deelnemers een 
probleemanalyse maken van complexe onderwijskundige problemen, praktische 
oplossingen voor onderwijskundige vraagstukken ontwerpen en hebben zij vaardigheden 
aangeleerd om ontwikkeling van onderwijs en docentschap te stimuleren. De leergang die 
sinds 2000 wordt aangeboden, resulteert in een netwerk van enthousiaste alumni die 
elkaar geregeld opzoeken en elkaar scherp houden door ideeën met elkaar uit te wisselen 
over de facultaire grenzen heen.  
 
Sinds de leergang is gestart is zijn er ruim 200 alumni, waarvan nog 150 actief binnen de 
universiteit. Voor sommige docenten is het volgen van de leergang een opstap naar een 
hoogleraarpositie bij een andere universiteit. Een kwart van de oud-deelnemers die niet 
meer bij de Universiteit Utrecht werken, is elders hoogleraar.  
 
Van de huidige onderwijsdirecteuren heeft de helft de leergang gevolgd. Van degenen die 
de leergang onderwijskundig leiderschap niet gevolgd hebben, heeft de helft inmiddels wel 
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de leergang voor onderwijsdirecteuren gevolgd. Faculteiten en universiteit kunnen uit de 
pool van onderwijskundige leiders putten voor de regie van het onderwijs, 
onderwijsontwikkeling en de aanstelling van onderwijsdirecteuren. 
 
Leergang onderwijsdirecteuren 

De onderwijsdirecteur opereert in een complex krachtenveld. Het is een ambigue positie, 
want hij heeft wel een programmatische verantwoordelijkheid, maar geen hiërarchische 
bevoegdheden. Met het oog op het versterken van de positie van onderwijsdirecteuren is 
in 2014 de Leergang Onderwijsdirecteuren ontwikkeld. Het doel is om onderwijsdirecteuren 
(beter) te equiperen voor hun taak. Ze volgen een maatwerk leertraject met ruimte voor 
praktijk gerelateerde cases en onderwerpen en kunnen kiezen uit een facultatief aanbod 
van trainingsvaardigheden. Na afloop beschikken de deelnemers over de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn voor de functie van onderwijsdirecteur (o.a. kwaliteitszorg). 
Ook hebben zij met een collega-onderwijsdirecteur een duo gevormd voor onderlinge 
uitwisseling en intervisie.  
 
Leergang honoursteaching 

Honoursonderwijs stelt andere didactische eisen dan regulier onderwijs. De leergang 
honoursteaching is gericht op professionalisering in honoursteaching. Het doel van deze 
leergang is om de ervaringen die worden opgedaan in honours onderwijs over te brengen 
in het reguliere onderwijs. Op dit punt is ruimte voor verbetering mogelijk. Het college 
heeft de honours dean opdracht gegeven om dit te stimuleren.  
 

Teaching Fellowship Programme 
Het Teaching Fellowship Programme bestaat sinds 2011 en is een initiatief waarmee de 
universiteit excellentie wil belonen en onderwijskwaliteit in de breedte wil stimuleren. 
Fellows moeten eerder met succes de leergang Onderwijskundig leiderschap hebben 
doorlopen. Teaching Fellows vervullen een voortrekkersrol in het vernieuwen en 
verbeteren van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Zij zijn een voorbeeld voor hun 
collega’s en fungeren binnen hun faculteit als aanspreekpunt. In 2016 is het programma 
geheel herzien. Het programma is (nog) selectiever gemaakt. Ieder jaar kunnen nog slechts 
vijf fellows benoemd worden. De fellows doorlopen een intensief programma waarin zij ook 
een eigen innovatieproject uitvoeren. Bij positieve evaluatie, na drie tot vijf jaar, eindigt het 
fellowship in een hoogleraarschap met onderwijsprofiel.  
 

Hoogleraren met accent op onderwijs 
De Universiteit Utrecht vindt het van groot belang dat het mogelijk is carriere te maken in 
de universiteit op basis van verdiensten in het onderwijs. De universiteit biedt daarom 
binnen het hooglerarenbeleid al sinds 2004 de mogelijkheid dat ook hoogleraren benoemd 
worden met een accent op onderwijs. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de 
leeropdracht. De universiteit kent circa 30 hoogleraren die op basis van prominentie in het 
onderwijs zijn benoemd. Omdat faculteiten terughoudend waren met het gebruik van dit 
instrument zijn in 2015 bij de herziening van het hooglerarenbeleid de criteria op basis 
waarvan deze benoemingen tot stand kunnen komen, nader geëxpliciteerd en is een career 
track onderwijs geïntroduceerd waarin docenten in een termijn van 3 tot 5 jaar kunnen 
worden benoemd tot hoogleraar.  
 

COLUU 
Voor universitair docenten die zich verder willen professionaliseren en ontwikkelen, biedt 
in aanvulling op de eerder genoemde leergangen biedt ook het Centrum voor Onderwijs en 
Leren een breed trainingsaanbod aan. Er zijn  cursussen voor het geven van onderwijs, het 
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ontwerpen van onderwijs, het maken van toetsen, het geven van feedback en 
kwaliteitszorg.  
 

 
Docentenprijzen 
Sinds de jaren negentig worden elk jaar docenten die uitzonderlijk goed presteren, 
prikkelen, uitdagen en motiveren in het zonnetje gezet. Studieverenigingen kunnen een 
docent voordragen voor de Docentenprijs en de prijs voor Docenttalent. Een jury bestaande 
uit Utrechtse docenten en studenten selecteert per categorie drie genomineerden per 
categorie. De voorgedragen docenten worden beoordeeld op hun visie op onderwijs, hun 
bijdrage aan onderwijsverbetering, het stimuleren van kritisch en onafhankelijk denken en 
de interactie met studenten. De prijzen worden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse 
Onderwijsparade en uitgereikt tijdens de Diës van de universiteit.  

 
 

2.4.2. Instrumenten voor innovatie en ondersteuning  
 

De universiteit wil dat docenten zich eigenaar voelen van het onderwijs en de ervaring leert 
ook dat het betrekken van docenten cruciaal is voor de slaagkans van onderwijsinnovaties 
Daarom biedt de universiteit ruimte, geld en tijd aan docenten om hun onderwijs te 
innoveren. Er is daartoe een reeks instrumenten.  

 
EMP en USO 
Jaarlijks stelt de universiteit via de Educatieve Middelen Pool (EMP) 875 uur per faculteit 
uur aan voor onderwijskundige ondersteuning. Deels worden deze uren uitgezet in 
projecten, deels in de vorm van professioneel consult. Docenten zijn vaak de 
initiatiefnemers van de ingediende projecten.  
 
Daarnaast kent de Universiteit Utrecht sinds 2012 het Utrechts Stimuleringsfonds 
Onderwijs dat in het kader van BAMA 3.0 is opgericht. Jaarlijks is twee miljoen euro 
beschikbaar voor projecten die de normale evaluatie- en verbetercyclus ontstijgen. Het 
fonds bestaat uit een facultair en een universitair deel. Met het facultaire deel worden 
facultaire projecten gefinancierd en met het universitaire deel faculteitsoverstijgende 
projecten. Een commissie ingesteld door het college van bestuur beoordeelt de aanvragen. 
Projecten hebben een maximale looptijd van drie jaar en een budget van 85.000 tot 
maximaal 250.000 euro en moeten aansluiten bij het Strategisch Plan. Sinds 2012 zijn uit 
het universitaire compartiment 25 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van bijna 4 
miljoen euro.  
 

Educate-IT 
De afgelopen jaren heeft de Universiteit Utrecht geïnvesteerd in de toepassing van 
informatie- technologie in het onderwijs. Daarbij is de digitalisering van het onderwijs niet 
een doel op zich. Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs door middel van IT is dat 
wel. De Universiteit Utrecht zet in op het concept van ‘blended learning’, waarbij 
contactonderwijs gecombineerd wordt met IT-toepassingen. De ambitie is dat in 2020 
blended learning een vast onderdeel van het Utrechtse onderwijsmodel is. Om dat voor 
elkaar te krijgen is in 2014 het universiteitsbrede programma Educate-IT gestart. Het 
programma bestaat uit een organisatie op instellingsniveau die hands-on ondersteuning 
biedt aan docenten die blended learning willen integreren in hun onderwijs. Faculteiten 
beschikken in aansluiting daarop over facultaire Educate-it programma’s waarin eigen 
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accenten gelegd worden. Binnen het programma worden docenten op verschillende 
manieren ondersteund:  

 Bij het  opnemen van kennisclips en collegeregistratie.  
 Bij het maken en afnemen van  digitale toetsen. Er is een toetszaal ingericht met 

een capaciteit voor 870 studenten.  
 Bij het  experimenteren met innovatieve tools in het onderwijs.   
 Met  een (blended) scholingsaanbod om het belang van onderwijsvernieuwing met 

blended learning te laten zien en docenten daarin te ondersteunen.  
 

De nadruk op onderwijsinnovatie met informatietechnologie stelt hoge eisen aan de IT 
voorzieningen. Om daarbij aan te sluiten heeft de universiteit maatregelen genomen zoals 
het vergroten van het aantal wifi-punten, standaard audiovisuele voorzieningen en 
dergelijke. Alle activiteiten van Educate-it worden geëvalueerd op hun meerwaarde voor de 
kwaliteit van het onderwijs.  
 

Omdat de universiteit van mening is dat het betrekken van docenten cruciaal is voor de 
slaagkans van een onderwijsinnovatie, kent de invoering van Educate-it een hybride 
innovatiestrategie: centrale, top-down regie en het innemen van een faciliterende rol, 
gecombineerd met een bottom up-benadering waarbij het eigenaarschap van de 
onderwijsverandering belegd wordt bij de docenten. Met deze aanpak wordt bij docenten 
een attitude  gestimuleerd waarbij duurzaam onderwijs innoveren onderdeel is van hun 
professionaliteit. In 2016 is gestart met longitudinaal onderzoek om na te gaan in hoeverre 
deze specifieke veranderfilosofie van Educate-it herkend en gewaardeerd wordt door 
docenten. De projectleider van dit project heeft eind 2016 voor deze aanpak de SURF 
award onderwijsprijs gewonnen.  

 

2.4.3. Studentvoorzieningen 

 
Om goed te kunnen studeren heeft een student meer nodig dan alleen een goed 
onderwijsprogramma en goede docenten. Daarom heeft de Universiteit Utrecht een aantal 
voorzieningen die het Utrechtse onderwijsmodel en daarmee het studiesucces van 
studenten ondersteunen. Ook in de afgelopen jaren is daarin verder geïnvesteerd.  

 
Skills Lab 
In 2016 is een Skills lab geopend met als doel om UU-studenten te ondersteunen bij hun 
academische vaardigheden zoals de schrijfvaardigheden. Alle eerstejaars 
bachelorstudenten krijgen een voucher waarmee ze eenmalig gratis kunnen deelnemen 
aan een studiegerelateerde training op het gebied van schrijven en presenteren. Het Skills 
Lab blijkt een succes: in de eerste maanden na de opening in 2016 hebben ongeveer 250 
studenten van verschillende faculteiten gebruik gemaakt van de trainingen en studenten 
zijn enthousiast.  
 

Studieadviseurs 
Naast het tutoraat kunnen studenten een beroep doen op verschillende deskundigen. Elke 
opleiding heeft een studieadviseur die studenten begeleidt bij het maken van studiekeuzes 
en bij studie gerelateerde problemen. Het is de expertise van de studieadviseur om 
signalen op te pikken dat een student behoefte heeft aan andere dan strikt studie 
gerelateerde hulp.  
Omdat goed studieadvies zo essentieel is voor studenten heeft de universiteit eind 2014 
een nieuw kwalificatietraject voor studieadviseurs geïntroduceerd, de Basiskwalificatie 
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Studieadvies (BKS). Studieadviseurs bouwen daartoe een portfolio op. Tijdens het BKS-
traject, dat twee jaar duurt, wordt de studieadviseur ondersteund door een coach.  
 

Studentpsychologen en decanen 
Studenten kunnen voor studie overstijgende begeleiding op universitair niveau terecht bij 
studentenpsychologen en studentendecanen. Studentenpsychologen helpen bij het 
oplossen van persoonlijke of studiegerelateerde problemen die het studeren in de weg 
staan. Studentendecanen begeleiden en adviseren studenten die door overmacht 
studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, bestuurswerk, topsport 
of bijzondere familieomstandigheden. Ook bieden decanen en psychologen door 
workshops en trainingen hulp bij studiekeuze aan studenten die moeite hebben met het 
maken van een studiekeuze of die besluiten van opleidingen te wisselen. 
 

Beleid voor studenten met een functiebeperking 
Studenten met een functiebeperking moeten zich welkom en ondersteund voelen binnen 
de Universiteit Utrecht. De universiteit kent daartoe een speciaal beleidskader waarbij het 
uitgangspunt is dat studenten afhankelijk van de aard van de beperking kunnen beschikken 
over specifieke ondersteuning. De toekenning daarvan wordt tussen universiteit en een 
individuele student vastgelegd in het contract onderwijsvoorzieningen, dat wordt opgesteld 
met de studieadviseur. Verder zorgt de universiteit ervoor dat gebouwen toegankelijk zijn 
voor studenten die minder mobiel zijn en dat de geschreven informatie toegankelijk is voor 
studenten met een visuele beperking.  
 
Omdat uit in- en externe evaluaties blijkt studenten niet altijd tevreden zijn over de 
betreffende voorzieningen bij een functiebeperking en omdat het beroep er op toe neemt, 
is de universiteit in 2016 een project gestart met als doel de ondersteuning te verbeteren. 
Als onderdeel van het project wordt een beleidsscan onder studenten en medewerkers 
uitgevoerd door studenten met een functiebeperking, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een model ontwikkeld door het landelijke expertisecentrum Handicap en Studie. Op basis 
van de scan wordt een plan van aanpak met concrete actielijnen opgesteld. De planning is 
dat het project eind 2017 is afgerond.  
 

Studieplekken  
De Universiteit Utrecht beschikt over een groot aantal studieplekken voor studenten, al dan 
niet voorzien van een computer. Daarnaast zijn er bij de faculteiten studielandschappen 
waar studenten kunnen studeren of in de speciale groepsruimtes met hun medestudenten 
aan groepsopdrachten kunnen werken. Mede naar aanleiding van klachten van studenten 
heeft de universiteit de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal 
studiewerkplekken en een app ontwikkeld (Studyspot) om studenten beter inzicht te geven 
in de beschikbaarheid van studiewerkplekken. Toch blijft het  ook de komende jaren een 
uitdaging om vooral in tijden van drukte in tentamenperiodes alle studenten te bedienen.  
 

Universiteitsbibliotheek  
De Universiteitsbibliotheek is gevestigd op twee locaties, in de binnenstad en op de Uithof. 
De bibliotheek richt zich op het ontsluiten van informatie voor studenten en 
wetenschappers. Door de digitalisering schuift de traditionele functie van de bibliotheek 
steeds meer op naar de ontsluiting van grote hoeveelheden digitaal materiaal.  
Voor studenten is de bibliotheek in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden als 
ontmoetingsplaats en als plek om te studeren.  
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Modernisering onderwijsruimten  
De afgelopen jaren heeft de universiteit geïnvesteerd in het moderniseren van de 
standaarduitrusting van onderwijsruimtes. De ondersteuning in de onderwijsgebouwen is 
verruimd om optimaal aan te sluiten op de onderwijstijden. Inmiddels zijn 23 
onderwijsgebouwen (164 zalen) voorzien van standaard audio-visuele-apparatuur en in 18 
gebouwen (107 zalen) whiteboards aangebracht. De technische upgrade van nog eens ruim 
40 zalen wordt in de loop van dit jaar afgerond. 

 

Studentenleven 
De Universiteit Utrecht stimuleert een actief studentenleven, waarbij naast de studie ook 
ruimte is voor andere activiteiten en een oriëntatie op de maatschappij. Utrecht heeft met 
circa 130 studentenorganisaties een ruim aanbod op het gebied van sport en cultuur. De 
Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht bieden samen het sportcentrum Olympos aan 
met sportfaciliteiten en trainingen voor studenten en medewerkers. Studentenbestuurders 
worden door de universiteit financieel ondersteund met bestuursbeurzen. Daarnaast kent 
de Universiteit Utrecht het culturele centrum Parnassos waar studenten en medewerkers 
terecht kunnen voor cursussen op het gebied van kunst, dans, schrijven, fotografie, muziek 
en theater.  
 

Studentenprijzen 
Veel studenten van de Universiteit Utrecht leveren uitstekende prestaties op het gebied 
van hun studie of daarbuiten. De Universiteit Utrecht is trots op deze studenten en reikt 
daarom jaarlijks studentenprijzen uit. De studentenprijs voor bijzondere bestuurlijke of 
maatschappelijke verdiensten is bedoeld voor studenten die zich naast hun studie hebben 
ingezet op maatschappelijk of bestuurlijk vlak. Daarnaast is er de studentenprijs voor de 
beste masterscriptie, waarbij de jury kijkt naar originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit. 
De winnaars krijgen hun prijs uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar. 
  
Ook is er de jaarlijkse Vliegenthart scriptieprijs van het Universiteitsfonds voor de student 
met de beste scriptie. De thema’s waarin de scriptie moet passen, worden jaarlijks 
vastgesteld. Ook binnen de faculteiten bestaan verschillende prijzen om studenten te 
belonen voor uitzonderlijke prestaties. 
 

 

2.5. Reflectie 
 

Onderwijsvernieuwing 

Sterk 
Kenmerkend voor de Universiteit Utrecht is de gestructureerde, projectmatige wijze 
waarop onderwijsvernieuwing wordt aangepakt. Daarvoor gelden vaak universiteitsbrede 
kaders maar is er ook altijd ruimte voor facultaire invulling en variatie. Over het algemeen is 
er veel draagvlak voor de visie en uitvoering daarvan en heerst er in Utrecht een open en 
ambitieuze kwaliteitscultuur. BAMA 3.0 en de vernieuwing van de masterfase zijn 
voorbeelden van grote vernieuwingsprogramma’s die succesvol zijn geweest. 
De Universiteit Utrecht kent met het EMP en USO een breed palet aan mogelijkheden voor 
docenten om hun onderwijs bottom-up te vernieuwen. De mix van 
financieringsmogelijkheden (van kleinschalige projecten binnen een opleiding / faculteit tot 
grote faculteitsoverstijgende projecten wordt zeer gewaardeerd.  
 
Zwak 
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De intensiteit van de afgelopen jaren ingezette veranderingen hebben in delen van de 
organisatie bijgedragen aan verhoogde druk op medewerkers. De top down kaderstelling 
zorgde soms ook dat faculteiten, opleidingen en individuele medewerkers een gebrek 
ervoeren van hun professionele autonomie. In het kader van het nieuwe Strategisch Plan 
2016-2020 hebben decanen en college daarom afgesproken dat komende jaren vaker voor 
een ander aansturingsmodel gekozen wordt waarbij de regie van de onderwijsvernieuwing 
meer bij faculteiten en opleidingen komt te liggen.  
Een ander aandachtspunt is de verduurzaming van innovaties zodra de projectfase is 
afgerond en financiering in de staande organisatie door faculteiten moet worden 
overgenomen. Ook de disseminatie van projecten en het onderling leren laat te wensen 
over. Daarom zal in het najaar van 2017 de opzet van het Utrechts Stimuleringsfonds 
worden herzien. 
 

De waardering voor goed onderwijs  

Sterk 
De universiteit kent een lange traditie in een sterke koppeling van personeelsbeleid aan 
onderwijsbeleid via WP FLOW en basis- en seniorkwalificaties onderwijs. Dit beleid heeft 
zich de afgelopen jaren bewezen door goede waarderingen van het onderwijs bij 
opleidingsvisitaties en waardering van onderwijs door studenten (blijkend uit 
onderwijsevaluaties). Door te blijven investeren in onderwijsleiderschap, 
docentprofessionalisering en het versterken van de mogelijkheden om via het onderwijs 
carrière te maken laat de universiteit zien dat de waardering voor onderwijs tot een van de 
basisprincipes van de instelling wordt gerekend. 
 
Zwak 
Ondanks de decennialange aandacht lijkt ook in Utrecht echter de waardering voor 
onderwijs(taken) nog niet op hetzelfde niveau als voor onderzoek, zo blijkt ook uit het in 
mei 2017 uitgekomen medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ook in Utrecht heeft menig 
docent het gevoel dat carrières toch vooral op basis van excellentie in het onderzoek 
gemaakt worden. In B&O-gesprekken is de structurele aandacht voor onderwijsprestaties 
niet altijd voldoende. De universiteit kent al jaren criteria op basis waarvan ook langs de lijn 
van het onderwijs carrière gemaakt kan worden. De regelingen daarvoor zijn helder maar er 
wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Door middel van het programma 
onderwijscarrières en docentprofessionalisering (waarover meer in hoofdstuk 4) hoopt de 
universiteit de aandacht en de waardering voor onderwijscarrières te versterken. 
 

Docentprofessionalisering  

Sterk 
De lange traditie met betrekking tot docentprofessionalisering en het aanbieden van 
cursussen, leergangen, masterclasses en trainingen heeft de afgelopen jaren geresulteerd 
in een rijkgeschakeerd opleidingsaanbod waar voor iedere docent wel wat te kiezen valt.  
 
Zwak 
Een keerzijde van deze lange traditie is dat op vele plekken in de organisatie aanbod is 
ontstaan en wordt ontwikkeld. Voor geïnteresseerden is het niet altijd makkelijk overzicht 
te krijgen van het aanbod. Ook vraagstukken met betrekking tot doelmatigheid, 
afstemming op inhoud en kwaliteit kunnen door het gebrek aan overzicht moeilijk 
geadresseerd worden. Daarnaast gaan er binnen de universiteit geluiden op om 
systematischer werk te maken van continue professionalisering en hangt daar dan ook de 
vraag mee samen hoe je dat goed organiseert, aanbiedt en toetst. Dit heeft geresulteerd in 
de oprichting van het Centre for Academic Teaching met de bedoeling om daarmee een 
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duidelijke plek te creëren waarbinnen al het scholingsaanbod van de universiteit wordt 
ondergebracht.  
 

Kwalificatiesystematiek BKO / SKO 

Sterk 

De kwalificatiesystematiek van de Universiteit Utrecht dateert uit de late jaren ’90. Die 
systematiek heeft een sterke koppeling met het personeelsbeleid en is goed ingebed in de 
organisatie. Het draagvlak onder docenten is hoog.  

 

Zwak 

Faculteiten hebben binnen de reikwijdte van de universitaire kaderregeling ruimte om de 
systematiek zelf nader invulling te geven. Dat is belangrijk voor eigenaarschap en 
aansluiting bij de disciplines. Er doen zich twee aandachtspunten voor. In de eerste plaats 
leidt de decentrale aanpak ertoe dat er verschillen zijn tussen faculteiten (ook in de 
gehanteerde standaarden). In de tweede is er geen waarborg voor permanente 
professionalisering van docenten na het behalen van BKO respectievelijk SKO. In de loop 
van 2017 start een traject dat gericht is op ‘groot onderhoud’ en de verdere verbetering 
van de BKO/SKO. Daarbij worden ook de inzichten meegenomen van een review van BKO 
en SKO die in de loop van 2017 in VSNU-verband wordt doorlopen. 

 

Internationaliseringsbeleid  

Sterk 
De afgelopen paar jaar heeft de universiteit werk gemaakt van het 
internationaliseringsbeleid vanuit het idee dat een diverse academische gemeenschap 
positief bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en om goed te kunnen 
blijven inspelen op mondiale ontwikkelingen. Het is een belangrijke en voor de hand 
liggende focus voor een universiteit die hoge ambities heeft op het vlak van onderzoek en 
onderwijs.  
 
Zwak 
Door de ambitieuze veranderagenda op andere onderdelen van het onderwijs heeft de 
universiteit pas relatief laat aandacht besteed aan het internationaliseringsbeleid. Zeker 
wanneer dat afgezet wordt tegen andere universiteiten in Nederland. College en decanen 
zijn het erover eens dat het inmiddels ingezette internationaliseringsprogramma met kracht 
moet worden voortgezet. 
  

Kleinschaligheid  
Sterk 
Kleinschaligheid van het onderwijs met persoonlijke aandacht is een belangrijke pijler van 
het Utrechts Onderwijsmodel. Daarin hebben we afgelopen periode met extra 
investeringen in docenten ook weer extra geïnvesteerd. 

Zwak 
Toch is het ook in Utrecht bij sommige grote opleidingen niet mogelijk de kleinschaligheid 
te realiseren die gewenst is. Bij verscheidene grote opleidingen is in de vorm van colleges 
gewerkt aan het organiseren van ‘klein binnen groot’.  
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Hoofdstuk 3 – Evaluatie en monitoring 
 

Standaard 3: De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen 
met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante 
stakeholders.  
 
De instelling organiseert effectieve feedback die de realisatie van het beleid ondersteunt. 
Hierbij zet zij passende evaluatie- en meetactiviteiten in, die bestendig verankerd zijn in de 
instelling. Die instrumenten leveren inzichtelijke informatie die bruikbaar is bij het 
formuleren van gewenste kwaliteitsontwikkeling. Onderdeel is een transparante werkwijze 
om risico’s te signaleren, te rapporteren en waar nodig te handelen, gericht op verbeteren. 
De reflectie op de uitkomsten is onderdeel van het organisatiemodel en geeft in alle lagen 
van de organisatie en de medezeggenschap voldoende inzicht in de effectiviteit van de 
beleidsuitvoering.  
 
Het is niet noodzakelijk dat de meet- en evaluatieactiviteiten instellingsbreed uniform zijn. 
Het gaat immers om de effectiviteit. Studenten, medewerkers, alumni en deskundigen uit 
het maatschappelijke veld spelen een actieve rol bij de evaluaties.  
De instelling publiceert accurate, actuele en toegankelijke informatie over de 
evaluatieresultaten. 
 

 

 

3.1 Inleiding 
 

Het kwaliteitsbeleid van de Universiteit Utrecht is gericht op voortdurende verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs en het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. Het onderwijs 
is nooit af. In deze standaard wordt beschreven hoe het systeem van interne kwaliteitszorg 
is vormgegeven. Hoe de interne kwaliteitszorg is georganiseerd, op welke manier de 
universiteit zicht houdt op de realisatie van haar onderwijsbeleid en ook welke 
instrumenten de universiteit inzet om dit te meten en te monitoren onder de verschillende 
doelgroepen. 

 

3.2 Kwaliteitszorg en de planning en control cyclus  
 

De interne kwaliteitszorg binnen de Universiteit Utrecht maakt onderdeel uit van de 
universitaire planning- en controlcyclus en sluit aan bij de accreditatiekaders. Inhoudelijk 
gezien vormt de visie op het onderwijs, neergelegd in de Richtlijn Onderwijs, de basis onder 
het systeem van interne kwaliteitszorg van de Universiteit Utrecht. Het systeem moet de 
universiteit in staat stellen om enerzijds ontwikkelingsmogelijkheden te signaleren en 
anderzijds in te grijpen wanneer zich problemen voordoen ten aanzien van de kwaliteit van 
het onderwijs.  

 

Het kwaliteitszorgproces binnen de universiteit Utrecht is zo ingericht dat er een cyclisch 
systeem is op alle niveaus binnen de instelling. De Universiteit Utrecht gaat uit van de 
zogenaamde Deming-cirkel: een fasering van ontwerpen (plan), uitvoeren (do), controleren 
(check) en bijstellen (act). De verschillende cycli zijn onderling met elkaar verbonden en 
worden gevoed door informatie uit formele en informele circuits.  
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Om als instellingsbestuur tijdig signalen te kunnen opvangen en eventueel maatregelen te 
kunnen nemen, moeten de verschillende kwaliteitscirkels adequaat op elkaar aansluiten, de 
processen zijn beschreven en de taken en verantwoordelijkheden voor de kwaliteitszorg 
zijn gedefinieerd en vastgelegd in een organisatie- en beslissingsstructuur. Uiteindelijk gaat 
het erom dat signalen vanuit de opleiding hun weg kunnen vinden naar het 
instellingsbestuur en vice versa. 

 

Elke vier jaar legt de Universiteit Utrecht haar visie op zowel onderwijs als onderzoek vast in 
het Strategisch Plan. Het Strategisch Plan komt tot stand in nauwe samenwerking met de 
hele universitaire gemeenschap. Deze visie wordt vertaald in de jaarlijkse bestuursagenda, 
een agenda met concrete projecten en activiteiten waarvan de uitvoering gefaseerd 
verloopt. De bestuursagenda wordt samengesteld door het college van bestuur en de 
decanen. De faculteiten stellen op basis van het Strategisch Plan een eigen facultair 
Strategisch Plan op en vertalen dit vervolgens weer in een facultaire bestuursagenda. Zowel 
de universitaire als facultaire bestuursagenda’s maken onderdeel uit van de begroting van 
de Universiteit Utrecht. De voortgang van de facultaire bestuursagenda’s wordt besproken 
in de bilaterale overleggen tussen college en faculteitsbestuur. Deze vinden twee maal per 
jaar plaats. In deze gesprekken komen de universitaire en facultaire cycli samen. In het 
jaarverslag wordt verslag gedaan van de resultaten die in een bepaald jaar zijn geboekt.  

 

In het kader van het Strategisch Plan 2016-2020 is door college en decanen intensief 
gesproken over de voorkeur van faculteiten voor een minder gedetailleerd sturingsmodel. 
Met ingang van 2017 wordt daarom de systematiek rond de totstandkoming van de 
bestuursagenda’s herzien. De bestuursagenda’s op facultair niveau worden daarbij leidend 
gemaakt. Zij leveren de input voor de bestuursagenda op instellingsniveau in plaats van 
andersom.  

 

Naast de hierboven beschreven cyclus kent de Universiteit Utrecht een systeem van interne 
certificering als onderdeel van de kwaliteitsborging. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, zijn 
de uitgangspunten van het Utrechtse onderwijsmodel vastgelegd in de Richtlijn Onderwijs. 
Alle nieuwe Utrechtse opleidingen en programma’s en alle wijzigingen in bestaande 
opleidingen en programma’s, worden in planvorm aan deze richtlijn getoetst in een proces 
van interne certificering. Het bij de interne certificering gehanteerde toetsingskader sluit 
niet alleen aan bij de Richtlijn Onderwijs, maar ook bij de externe kaders als de 
Macrodoelmatigheid en de Toets Nieuwe Opleiding van Nederlands Vlaams 
Accreditatieorganisatie. Na goedkeuring en interne certificering door het college van 
bestuur worden de opleidingen opgenomen in het Universitair Register van Opleidingen, 
een voorwaarde voor registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.  

 

3.3 De interne kwaliteitszorg 
 

instelling faculteit opleiding 
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Het doel van interne kwaliteitszorg is dat signalen vanuit de opleiding hun weg kunnen 
vinden naar faculteits- en instellingsbestuur en vice versa. De diverse 
kwaliteitszorgprocessen binnen de universiteit zijn daarom zo ingericht dat er op alle 
niveaus sprake is van een cyclisch systeem. Elk niveau kent een eigen cyclus en de 
verschillende cycli zijn met elkaar verbonden. In grote lijnen worden binnen de universiteit 
de volgende niveaus onderscheiden:  

• De raad van toezicht ziet toe op de vormgeving van het systeem van interne 
kwaliteitszorg en op het functioneren van de gehele instelling.  

• Het college van bestuur is het dagelijks bestuur van de instelling en is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de 
instelling.  

• De decaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek 
van de faculteit. 

• De onderwijsdirecteur is door middel van een mandaat verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de opleidingen waarvan hij directeur is.  

• De docent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cursus die hij doceert.  

• De student is via diverse medezeggenschaps- of adviesorganen betrokken bij de 
kwaliteitszorg van het onderwijs  

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van het systeem van kwaliteitszorg van de 
Universiteit Utrecht is maatwerk. Het college van bestuur is namelijk van mening dat de 
kwaliteitszorg dicht op het onderwijs zelf belegd moet zijn, zodat het systeem kan 
aansluiten bij de lokale aard, omvang en cultuur van de opleidingen. 

  

3.3.1 Interne kwaliteitszorg op universitair niveau  
 

Raad van toezicht 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de 
gehele instelling en heeft een specifieke (wettelijke) verantwoordelijkheid als het gaat om 
de vormgeving van het systeem van interne kwaliteitszorg. De raad van toezicht informeert 
desgevraagd de minister. Om zijn toezichthoudende rol te kunnen vervullen heeft de raad 
van toezicht informatie nodig over de werking van het systeem van interne kwaliteitszorg 
en de resultaten van de in- en externe kwaliteitszorg. De Raad wordt daarom tweemaal per 
jaar door het college van bestuur geïnformeerd over de werking van de 
kwaliteitszorgsystemen van zowel onderwijs als onderzoek.  

 

De informatie over onderwijs die de raad van toezicht van het college ontvangt, is 
gebaseerd op een aantal kernindicatoren, zoals instroom, rendementen en waardering. 
Verder ontvangt de raad globale informatie over de verkregen opleidingsaccreditaties en 
eventueel genomen besluiten rond nieuwe opleidingen.  

 

Daarnaast biedt het college de raad van toezicht elk kwartaal een ‘dashboard’ aan dat met 
een aantal indicatoren inzicht geeft in de wijze waarop de Universiteit Utrecht op de 
belangrijkste functies presteert. In het dashboard zijn relevante kengetallen opgenomen op 
het terrein van onderwijs, onderzoek, impact, bedrijfsvoering en financiën. Het dashboard 
zal met ingang van 2017 uitgebreid worden met de kengetallen die zijn opgenomen in het 
Strategisch Plan 2017-2020 zodat gemonitord kan worden of de uitvoering van het plan op 
koers ligt.  

 

Mochten de gegevens in de rapportage aanleiding geven tot aanpassing van het systeem 
van interne kwaliteitszorg, dan verzoekt de raad van toezicht het college van bestuur om 
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het systeem aan te passen. Het college van bestuur legt de aanpassingen vervolgens ter 
instemming voor aan zowel de universiteitsraad als de raad van toezicht.  

 

Sinds dit jaar kent de raad van toezicht een commissie Onderwijs & Onderzoek (O&O), 
bestaande uit de voorzitter en een lid van de raad van toezicht. Deze commissie bezoekt 
twee keer per jaar faculteiten en spreekt met onderzoekers en docenten over issues die op 
de werkvloer spelen. Zo sprak de commissie in het voorjaar van 2017 over de 
kleinschaligheid van het onderwijs en de waardering van het onderwijs in de academische 
loopbaan. Dergelijke werkbezoeken verschaffen de raad van toezicht waardevolle 
informatie over het reilen en zeilen in de haarvaten van de universiteit. 

 

College van bestuur 
Het college van bestuur moet als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs 
kunnen garanderen dat het onderwijs dat de Universiteit Utrecht aanbiedt voldoet aan de 
basiskwaliteit zoals vastgelegd in het accreditatiekader van de NVAO. Het college kan dat 
alleen als het in staat is om tijdig signalen op te pikken en verbetermaatregelen te nemen. 
Basis daarvoor ligt in de planning- en controlcyclus zoals die hiervoor beschreven is. 
Daarnaast heeft het college nog de volgende instrumenten tot de beschikking.  

 

Bilateraal overleg 

In het kader van de planning- en controlcyclus heeft het college twee keer per jaar een 
bilateraal gesprek met het faculteitsbestuur. In het voorjaar ligt het accent op beleid, 
strategie en de bestuursagenda en in het najaar op de begroting en de bestuursagenda. In 
die overleggen komen de kwaliteit van het onderwijs en eventuele knelpunten daarbij 
eveneens ter sprake.  

 

Kwaliteitszorggesprekken 

Sinds 2011 kent de universiteit de systematiek van de kwaliteitszorggesprekken: 
gesprekken tussen rector en decaan over de kwaliteit van respectievelijk het onderwijs en 
het onderzoek van de faculteit. Die gesprekken vinden tweemaal per jaar plaats. In het 
voorjaar over het onderwijs en in het najaar over het onderzoek. Het gesprek wordt 
gevoerd naar aanleiding van een door de faculteit opgestelde SWOT over de kwaliteit van 
het onderwijs van de faculteit. In de gesprekken wordt tevens stilgestaan bij de genomen 
verbetermaatregelen die naar aanleiding van accreditaties en/of interne audits in een 
bepaald jaar door de decaan zijn genomen. Het gesprek wordt mede gevoerd op basis van 
een Onderwijskaart, die een aantal kernindicatoren met betrekking tot het onderwijs bevat 
(ondermeer in- en doorstroom, rendement, NSE-oordelen en accreditatieresultaten). De in 
de kwaliteitszorggesprekken gemaakte afspraken worden in een verslag opgenomen en de 
voortgang daarvan komt in het volgende kwaliteitszorggesprek onderwijs weer aan de 
orde.  

 

De interne audit 

Sinds 2009 kent de universiteit het instrument van de interne audit als onderdeel van de 
kwaliteitszorg op universitair niveau. De interne audit kan bij een specifieke opleiding 
plaatsvinden, maar kan ook thematisch zijn. Als resultaten uit in- of externe evaluaties daar 
aanleiding toe geven of op verzoek van de decaan, kan het college van bestuur besluiten 
een audit uit te voeren door een interne commissies van peers en studenten. In 
samenspraak met de decaan formuleert het college van bestuur een opdracht en wordt een 
commissie samengesteld. Op basis van een beknopte reflectie, gemaakt door de faculteit, 
en een bezoek brengt de commissie advies voor verbetering uit. Op basis daarvan maken 
rector en decaan verbeterafspraken. De rector bespreekt in het jaarlijkse 
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kwaliteitszorggesprek met de decaan de voortgang van de genomen verbetermaatregelen. 
De uitkomsten van de interne audits worden ook altijd in het bestuursoverleg besproken. 

 

Sinds de vorige instellingstoets heeft het college een aantal audits uitgevoerd. De 
aanleiding daartoe vormde tegenvallende resultaten bij opleidingsvisitaties of andere 
signalen met betrekking tot de kwaliteitsborging van het onderwijs. Het beleid van de 
universiteit is dat als er een onvoldoende is behaald bij een accreditatie van een opleiding, 
er door middel van een interne audit bij de faculteit wordt nagegaan wat er mis is gegaan 
en wat er verbeterd kan worden. De afgelopen jaren zijn audits afgenomen bij de 
faculteiten Geesteswetenschappen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en 
Bètawetenschappen. Daarnaast is er een universiteitsbrede audit uitgevoerd naar het 
functioneren van examencommissies. 

 

3.3.2 Interne kwaliteitszorg op facultair niveau 
 

De decaan is primair verantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs binnen zijn of 
haar faculteit en zorgt ervoor dat er op het niveau van de opleidingen een adequaat 
systeem van kwaliteitszorg bestaat. Vanuit het beginsel van maatwerk, beschrijft het 
universitaire systeem van interne kwaliteitszorg niet hoe het systeem van interne 
kwaliteitszorg eruit moet zien, maar wel wat de minimumvoorwaarden zijn waaraan het 
systeem moet voldoen (het chassis). De Richtlijn onderwijs bevat de volgende minimale 
eisen waaraan het systeem binnen faculteiten moet voldoen: 

 De kwaliteitszorg in opleidingen is cyclisch (plan – do – check - act). 

 De interne kwaliteitszorg sluit aan bij externe kwaliteitszorg. 

 De interne kwaliteitszorg is zowel gericht op cursus- als op curriculumniveau. 

 Bij de kwaliteitszorg worden studenten, docenten, alumni en het werkveld 
periodiek betrokken. 

 Resultaten van de kwaliteitszorg zijn openbaar. 

 Verantwoordelijkheden rond de kwaliteitszorg zijn helder belegd en vastgelegd. 

 

Alle faculteiten beschikken over een eigen kwaliteitszorgplan dat aan deze universitaire 
minimumvoorwaarden voldoet. Deze plannen zijn afgelopen jaar allemaal geactualiseerd. 
In lijn met het beginsel van maatwerk verschilt de inrichting van de kwaliteitszorg op 
facultair niveau dus van faculteit tot faculteit. Er zijn faculteiten die voor een facultair 
uniforme aanpak kiezen en er zijn faculteiten die ruimte bieden voor de eigen aanpak van 
departementen of schools. Elk kwaliteitszorgplan beschrijft de wijze waarop 
verantwoordelijkheden en taken belegd en verdeeld zijn. Docenten worden aangestuurd 
door de onderwijsdirecteur, die overlegt met de vice-decaan onderwijs, die op zijn beurt 
weer overlegt met de decaan. Via de decaan komt de informatie bij het college van bestuur 
terecht, waarmee de kwaliteitszorgcyclus rond is.  

 
Onderwijsdirecteuren 
De Universiteit Utrecht positioneert de onderwijsdirecteur als de spin in het web van de 
kwaliteitszorg. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor een (of meer) opleiding(en). Hij 
werkt daarbij samen met anderen, in het bijzonder de docenten, opleidingscommissie en 
examencommissie. De centrale rol is ook geformaliseerd via een via een mandaatregeling 
waarbij het submandaat is belegd bij onderwijsdirecteuren. De onderwijsdirecteur zorgt er 
onder meer voor dat: 

- de eindtermen  van de opleiding vertaald zijn in toetsbare leerdoelen per cursus,  
- dat er systematisch wordt nagegaan of er voldoende aansluiting is tussen de 

cursusdoelen en de eindtermen, 
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- er een toetsbeleid of toetsplan is dat wordt uitgevoerd,  

- onderwijsevaluaties plaatsvinden op het niveau van cursussen alsook op het niveau 
van het curriculum. 

De universiteit investeert op verschillende manieren in de professionaliteit van de 
onderwijsdirecteuren. Dat gebeurt onder meer door de eerder genoemde leergang 
Onderwijsdirecteuren, de diverse netwerken waarin zij participeren en het informele 
overleg dat zij vijf maal er jaar voeren met de rector.  

 

Examencommissie 
De examencommissie is de interne toezichthouder op de kwaliteit van tentaminering en 
examinering en staat garant voor het eindniveau van de afgestudeerden. Examen- 
commissies worden door de decaan ingesteld per (cluster van) opleiding(en). Het college 
stelt een handreiking beschikbaar die duidelijkheid verschaft over de taken en 
verantwoordelijkheden van examencommissies.  

 

Afgelopen periode is de nodige aandacht besteed aan de professionalisering van 
examencommissies. Dat was nodig in het licht van de verzwaarde verantwoordelijkheid die 
de examencommissies enkele jaren geleden in de WHW heeft gekregen. Er bestaat 
inmiddels ruim tien jaar een intern netwerk examencommissies voor voorzitters, leden en 
secretarissen. Jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd gericht op het delen 
van ervaringen. Mede daardoor bestaat een levendige uitwisseling van good en bad 
practices. Sinds 2015 wordt ook een universiteitsbrede leergang examencommissies 
verzorgd die zicht in het bijzonder richt op de borging van de toetskwaliteit en het 
eindniveau. Inmiddels heeft ruim driekwart van de leden van examencommissies deze 
leergang doorlopen.  

 

Het college heeft begin 2017 een universiteitsbrede audit laten uitvoeren naar het 
functioneren van examencommissies. In die audit zijn alle examencommissies bevraagd op 
hun wettelijke taken en verantwoordelijkheden. De uitkomsten laten zien dat 
examencommissies in grote delen van de universiteit naar behoren functioneren. Daar 
waar ruimte voor verbetering is, gaat het om de beschikbaarheid van voldoende tijd en 
ruimte en ook soms om de aanwezigheid van toetsplannen en –matrixen. De decanen 
hebben per faculteit suggesties ontvangen voor te nemen verbetermaatregelen. De 
voortgang daarvan zal per faculteit gemonitord worden tijdens het kwaliteitszorggesprek 
van de rector met de decaan.  

 

Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie is een adviesorgaan dat de onderwijsdirecteur gevraagd en 
ongevraagd adviseert over de kwaliteit van het onderwijs en de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER). De opleidingscommissie draagt geen formele verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van de opleiding, maar heeft wel een belangrijke rol, bijvoorbeeld door 
het signaleren van knelpunten. Opleidingscommissies hebben een belangrijke rol bij de 
reflectie en follow-up van cursus- en curriculumevaluaties.  

 

Met het ingaan van de wet ‘versterking bestuurskracht’ per september 2017 zal de 
wettelijke taak van opleidingscommissies worden uitgebreid en wordt hun rol zwaarder 
met betrekking tot het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van hun opleiding. 
Daarmee wordt het belang van goed functionerende opleidingscommissies voor de 
opleiding nog groter.  
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De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het 
functioneren van opleidingscommissies. Zo is in 2015 een inventarisatie gemaakt van de 
wijze waarop opleidingscommissies op dat moment vorm gaven aan hun wettelijk 
verantwoordelijkheden. Uit deze inventarisatie – waarvoor met alle opleidingscommissies 
in de universiteit is gesproken – kwam naar voren dat leden van opleidingscommissies 
tevreden zijn over hun functioneren. Er was een grote verscheidenheid in de wijze waarop 
zij uitvoering geven aan hun taken; een verscheidenheid die ook zeer gekoesterd werd. 
Veel opleidingscommissies bleken behoefte te hebben aan het uitwisselen van ervaringen 
met andere opleidingscommissies en behoefte te hebben aan scholing en introductie. Ook 
het bereiken van de achterban en continuïteit bleken thema’s waar haast alle 
opleidingscommissies mee worstelden.  

Mede in reactie op de inventarisatie zijn medio 2016 tussen decanen en college afspraken 
gemaakt om het functioneren van opleidingscommissies in de komende periode verder te 
versterken:  

- op universitair niveau is een netwerk opleidingscommissies opgezet, bedoeld voor het 
uitwisselen van ervaringen en good practices; 

- elke faculteit heeft een “handreiking opleidingscommissie” ontwikkeld waarin beknopt 
taken en verantwoordelijkheden van opleidingscommissies worden uiteengezet; 

- elke faculteit zorgt voor scholing / training van startende leden van 
opleidingscommissies-.  

 

> Opleidingscommissies 
De faculteit Geesteswetenschappen organiseert sinds 2009 jaarlijks een 

opleidingscommissie informatieavond. Deze avond heeft als doel om student- en 

docentleden te informeren over de faculteit, over hun taken en om ze met elkaar 
kennis te laten maken. De avond bestaat uit een plenair deel en work shops, bijv. 
over hoe een OER te controleren of hoe het evaluatiesysteem werkt. De avond is 
een gezamenlijk initiatief van de faculteit en studentleden van de FR. Ieder jaar 
wordt ook een Handboek (Nederlands en Engels) aan alle leden van de 

opleidingscommissie verspreid. 

 

Onderwijsevaluaties 
Al het onderwijs van de Universiteit Utrecht wordt periodiek geëvalueerd, zowel op het 
niveau van de cursussen als op het niveau van het curriculum. Dat gebeurt bijna altijd 
digitaal. Vaak wordt het behouden van een hoge respons aangevoerd als argument om nog 
op papier te evalueren. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met het digitaal evalueren 
met bevredigende responspercentages. Er een loopt een traject voor de aanbesteding van 
een universiteitsbreed digitaal evaluatiesysteem.  

 

Opleidingscommissies zijn nauw betrokken bij de onderwijsevaluaties. Zij analyseren de 
uitkomsten en brengen daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur, die daar waar nodig 
actie onderneemt om verbetermaatregelen te nemen. Na afloop van een cursus worden 
studenten geïnformeerd over de uitkomsten van de vakevaluatie en de reflectie van de 
docent daarop. Het college heeft afgelopen jaren aandacht gevraagd voor het belang van 
een goed en geregeld overleg tussen onderwijsdirecteur en opleidingscommissies en ook 
voor de terugkoppeling van de acties die voortkomen uit evaluaties.  
 
Binnen de faculteiten worden de resultaten van de curriculumevaluaties in toenemende 
mate in samenhang met de andere evaluatieresultaten (zoals de NSE) besproken met zowel 
studenten, docenten als alumni. Het evalueren op het niveau van het curriculum is een 
aandachtspunt geweest bij de vorige Instellingstoets kwaliteitszorg. Om opleidingen daarbij 
te ondersteunen heeft het college een handreiking opgesteld.  
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>Onderwijsjaargesprekken  
Sinds 2 jaar zijn steeds meer opleidingen overgegaan tot het organiseren van 
onderwijsjaargesprekken. Studenten (ook studenten die niet bij de inspraak betrokken zijn), 
docenten, onderwijsdirecteur gaan jaarlijks in gesprek met elkaar om uitgebreider stil te staan 
bij de uitkomsten van landelijke enquêtes (NSE, keuzegids) en interne evaluaties (o.a. de 
curriculum enquête). Wat zeggen de cijfers nu precies, welke punten vinden we met elkaar 
belangrijk en hoe kunnen we daar het komend jaar aan werken? Wat betekent dat voor het 
curriculum. Studenten, docenten en bestuurders ervaren de gesprekken als een waardevolle 
aanvulling op de uitkomsten van evaluaties en dragen ook positief bij aan het 
gemeenschapsgevoel van de opleiding.   

 

 

3.3 Meten is weten 
 

Een goed systeem van interne kwaliteitszorg staat of valt bij het systematisch verzamelen, 
ontsluiten en analyseren van cijfermatige gegevens. De universiteit beschikt daarvoor over 
verschillende bronnen. Deels worden die gegevens ontleend aan de eigen systeem voor 
studentenadministratie (Osiris). Voor een deel komen die gegevens uit landelijke bronnen 
(bijvoorbeeld 1cijferHO en KUO van de VSNU) en - onderzoeken en - enquêtes waaraan de 
universiteit deelneemt. De verkregen informatie wordt voor verschillende doeleinden 
ingezet: 
 

1. Voor de interne kwaliteitszorg 
Opleidingen gebruiken de gegevens als input voor onderwijsvisitaties en ter 
onderbouwing van hun kwaliteitsplannen. 

2.  Voor het monitoren van strategische doelstellingen 
De voortgang van ambities uit het Strategisch Plan wordt gemonitord op basis van 
key performance indicators.  

3. Voor het monitoren van effecten van (universitaire) projecten 
De gegevens worden ingezet om de effecten van concrete (innovatie)projecten te 
meten en zo nodig bij te sturen.  
 

Bij de ontsluiting van de data maakt de Universiteit Utrecht gebruik van een datawarehouse 
waarmee iedere medewerker, docent of onderzoeker op basis van een eigen selectie een 
gegevensrapportage kan maken. In de afgelopen jaren is het datawarehouse volledig 
herbouwd. 
 

> Evidence based onderwijsvernieuwing 
De Universiteit Utrecht heeft afgelopen jaren een aantal grote onderwijsvernieuwingen 
doorgevoerd. De universiteit hecht er grote waarde aan om daarbij evidence based te werk 
te gaan. Veel verandertrajecten worden begeleid met (longitudinaal) onderzoek om effecten 
van beleid te meten:  

- De invoering van matching wordt begeleid met longitudinaal onderzoek  

- Het programma Educate-IT wordt begeleid door longitudinaal onderzoek om te meten 

in hoeverre blended learning leidt tot kwalitatief beter onderzoek. Ook de specifieke 

veranderstrategie van Educate-IT is onderwerp van onderzoek. 

- Uitvoering van het programma BAMA 3.0 is geëvalueerd door studenten van de 

opleidingen bestuurs- en organisatiewetenschappen. 

- Op verschillende plekken in de universiteit wordt (promotie-)onderzoek verricht naar 

selectie.  

- Het Centre for Academic Teaching beoogt deze evidence based aanpak en de ‘scholarly 

approach to teaching’ verder te stimuleren.  
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De universiteit neemt deel aan een groot aantal externe evaluaties. De daaruit verkregen 
informatie geven aanleiding tot het nemen van concrete verbetermaatregelen en het 
aanpassen en bijstellen van beleid. De verschillende enquêtes hebben betrekking op de 
volledige studieloopbaan van de student: van de start van de studie tot na het afstuderen 
(alumni). De uitkomsten van de enquêtes worden door het college van bestuur 
geanalyseerd en binnen de universiteit in de verschillende overleggremia besproken. De 
meest relevante externe evaluaties zijn:  
 

 De Nationale Studenten Enquête (NSE). Ondanks de kritiek die er soms op de NSE 
bestaat, beschouwt de universiteit deze enquête als een buitengewoon belangrijke 
graadmeter voor het meten van de tevredenheid van de student. De universiteit 
hecht grote waarde aan een stevige betrokkenheid van studenten bij de 
kwaliteitszorg van het onderwijs. Daarom is een hoge respons belangrijk. Daarin is 
afgelopen jaren stevig geïnvesteerd onder meer door de inzet van studenten zelf. 
Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Over de afgelopen jaren de respons gegroeid 
van 33,4% in 2015 via 34,9% in 2016 naar 38,4% in 2017.  
De uitkomsten van de NSE worden jaarlijks door het college op instellingsniveau 
geanalyseerd en breed in de universiteit besproken. Het college heeft het beleid dat 
bij tegenvallende resultaten op aspecten van de NSE nader onderzoek wordt 
uitgevoerd. De afgelopen jaren is dat onder meer gebeurd op de volgende 
onderwerpen: beschikbaarheid en tevredenheid over studiewerkplekken, de 
roostering en de terugkoppeling van evaluatieresultaten. De onderzoeken hebben 
geleid tot beleidsacties. Zo is bijvoorbeeld in 2015 het aantal studiewerkplekken 
verhoogd en de informatievoorziening aan studenten daarover verbeterd. Het 
focusonderzoek naar roostering heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van 
een rooster-app. De NSE-resultaten op het gebied van oriëntatie op de 
arbeidsmarkt heeft mede geleid tot oprichting van Career Services (zie hoofdstuk 2) 

 
 Iedere twee jaar neemt de Universiteit Utrecht deel aan de International Student 

Barometer. Bij dit onderzoek worden alle internationale studenten bevraagd over 
hun ervaringen aan de Universiteit Utrecht. De uitkomsten van de International 
Student Barometer worden ingezet in het internationaliseringsbeleid. De 
universiteit is op het moment van schrijven bezig met de analyse van de uitkomsten 
van de ISB 2016.  
 

 In het najaar van 2017 zal de Universiteit Utrecht voor het eerst deelnemen aan 
GradSERU, een Europese variant van een Amerikaans onderzoek gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van de graduate fase, voor zowel masterstudenten, als 
promovendi. De resultaten van deze enquête vormen input voor de Graduate 
Agenda. 
 

 De Universiteit Utrecht hecht aan een goede aansluiting van opleidingen op de 
arbeidsmarkt en neemt daarom deel aan de Nationale Alumni Enquête. Daarin 
wordt getoetst wat de arbeidsmarktpositie is van alumni van de universiteit, tijd die 
het kost om een baan te vinden en het niveau daarvan. De uitkomsten van deze 
enquête geven informatie die gebruikt worden bij het vormgeven van 
voorzieningen die Career Services aanbiedt aan studenten.  
 

 Sinds 2000 worden alle medewerkers van de Universiteit Utrecht om de drie jaar in 
de Medewerkersmonitor gevraagd naar hun ervaringen, verwachtingen en 
oordelen over het werken bij de Universiteit Utrecht. Aan bod komen thema’s als 
werkbeleving, gezondheid en veiligheid, faciliteiten, loopbaan en ontwikkeling, 
bestuur en communicatie.  
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Onderwijskaart 
Een deel van gegevens uit bovengenoemde externe evaluaties wordt opgenomen in de 
zogenaamde onderwijskaart. Deze bestaat sinds 2010 voor alle bacheloropleidingen. De 
onderwijskaart is een balanced score card en geeft de belangrijkste kwantitatieve gegevens 
van een opleiding integraal en in vergelijkend perspectief weer. De kaart bevat gegevens 
over de in-, door- en uitstroom van studenten, rendementen, voorzieningen, personeel, 
resultaten van in- en externe evaluaties etc.  

De onderwijskaart ondersteunt opleidingen bij de interne kwaliteitszorg van het onderwijs. 
Ook worden zij gebruikt bij de jaarlijkse kwaliteitszorg gesprekken tussen de rector en de 
decaan van elke faculteit. Voor de masterfase is in het kader van de Graduate Agenda 
gekozen voor het instrument van een Graduate School Datareport. Deze is vergelijkbaar 
met de onderwijskaart maar biedt op meer geaggregeerd niveau inzicht in de strategische 
positie van de Graduate Schools.  

 

3.4 Reflectie 
 

PDCA cyclus 

Sterk 
De Universiteit Utrecht kent een goed functionerend cyclisch systeem van interne 
kwaliteitszorg waarbij alle niveaus goed in elkaar grijpen. Het systeem wordt breed in de 
praktijk gebracht en er wordt geïnvesteerd om allen die daarbij betrokkenen zijn de 
benodigde tijd te geven om hun functie goed uit te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van 
het systeem van de interne audit als middel van intercollegiale peerreview, zij het 
spaarzaam, wegens de zwaarte van het middel. 
 
Zwak 
Tegelijk is afgelopen jaren met een zekere regelmaat gebleken dat het moeilijk is om de 
PDCA-cyclus altijd gesloten te krijgen en te houden. De plan en do fase worden doorgaans 
voortvarend opgepakt. Minder aandacht is de soms voor de check en act fase. Daarbij 
speelt een rol dat college decanen en decanen opleidingen een zekere mate van 
professionele ruimte willen geven. Het gedetailleerd controleren of beleidsbesluiten altijd 
de gewenste opvolging krijgen, past daar minder goed bij. In een volwassen bestuurscultuur 
zou dat ook niet altijd nodig moeten zijn. Het maakt duidelijk dat de universiteit komende 
jaren nog stappen zetten heeft als het gaat om leiderschap en het nemen van 
verantwoordelijkheden. Dat zijn thema´s in het strategisch plan 2016-2020.  
 

Formele en informele kwaliteitszorg 

Sterk 
Het goede, open gesprek als kwalitatieve vorm van kwaliteitszorg is een belangrijk kenmerk 
van de interne kwaliteitszorg in de universiteit. Op alle niveaus vinden zowel formele als 
informele gesprekken over onderwijskwaliteit plaats. Wij achten deze dialoog bij uitstek 
geschikt om een levende en levendige kwaliteitscultuur te genereren. Ook de vele 
informele netwerken dragen bij aan een sterkte kwaliteitscultuur door collegiale consultatie 
en het delen van good practices en worden door de organisatie gewaardeerd.  
 
Zwak 
Een cultuur van dialoog veronderstelt dat alle betrokkenen in de kwaliteitszorg op de 
hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en navenant handelen. Toch is dit niet altijd in 
voldoende mate het geval, zo bleek uit de steekproefsgewijze toets die ter voorbereiding 
op de instellingstoets heeft plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de 
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examencommissie, de opleidingscommissie en hun verhouding tot de onderwijsdirecteur. 
Om er voor te zorgen dat alle betrokkenen in de kwaliteitszorg kunnen verifiëren wat ieders 
rol en verantwoordelijkheid is, hebben alle faculteiten daarom hun handboeken interne 
kwaliteitszorg geactualiseerd en besproken met alle betrokkenen. 
 

Studentbetrokkenheid 

Sterk 
De universiteit heeft afgelopen jaren veel aandacht gegeven aan het bevorderen van de 
betrokkenheid van studenten bij kwaliteitszorg. De universiteit zet zich in om ieder jaar 
weer en samen met studenten uit de medezeggenschap, een aanzienlijke groep studenten 
te engageren om een actieve rol te spelen in de kwaliteitszorg. Zij zetten zich onder meer in 
om hun medestudenten te motiveren tot het invullen van enquêtes en het deelnemen aan 
onderwijsgesprekken. 
 
Zwak 
Het blijft een uitdaging om de grote groep studenten te motiveren om deel te nemen aan 
de vele evaluaties en enquêtes. Enerzijds proberen we het aantal enquêtes en 
evaluatiemomenten te beperken en anderzijds zetten we in op verbetering van de wijze 
waarop studenten worden geïnformeerd over wat er met de resultaten van evaluaties 
wordt gedaan, hetgeen cruciaal blijkt voor de motivatie van studenten om deel te nemen 
aan die evaluaties. Daarin is binnen de universiteit nog te veel variatie. Te vaak geven 
studenten het signaal af ‘nooit’ iets te horen van wat er gebeurt met evaluaties of met de 
resultaten van de NSE voor hun opleiding. Hoe studenten te bereiken, is in toenemende 
mate een uitdaging. Niet alleen voor de universiteit, maar ook voor studenten zelf. 
Studenten uit de medezeggenschap bijvoorbeeld kampen met een vergelijkbaar probleem 
bij het bereiken van hun achterban. Daarom hebben studenten uit de Universiteitsraad op 
verzoek van het college onderzocht hoe het beter kan. Het adviesrapport uit 2015 met 
concrete suggesties is binnen de universiteit breed besproken en verspreid.  
 

Functioneren opleidings- en examencommissies  

Sterk  
De universiteit heeft afgelopen jaren de nodige aandacht geschonken aan het functioneren 
van opleidings- en examencommissies. Die vormen een belangrijke spil in de kwaliteitszorg. 
Wetswijzigingen zorgden ervoor dat de verantwoordelijkheden van de examencommissie 
verzwaard werden. Door al deze aandacht zien we een duidelijke verbetering in het 
functioneren van examencommissies en de mate waarin oordelen van examencommissies 
door docenten ter harte worden genomen.  
 
Zwak: 
Ondanks deze aandacht blijft het functioneren van opleidings- en examencommissies 
aandacht vragen. Door middel van scholing en facultaire handboeken wordt hieraan 
gewerkt. De indruk bestaat dat opleidingscommissies zich te zeer beperken tot 
cursusevaluaties en onvoldoende toekomen aan de kwaliteitszorg in de breedte. In het 
kader van de invoering van de Wet Versterking bestuurskracht zal er extra aandacht 
worden besteed aan de nieuwe taak van de opleidingscommissie: instemmingsrecht 
uitoefenen op onderdelen van de OER.  
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Hoofdstuk 4 Ontwikkeling 
 

Standaard 4: De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de 
verbetering van haar onderwijs.  
 
Op grond van feedback en reflectie op de resultaten zijn doelgerichte maatregelen 
genomen om het beleid of de uitvoering te versterken, te verbeteren of bij te stellen. Het 
opvolgen van verbetermaatregelen is verankerd in de organisatiestructuur. Het 
ontwikkelbeleid van de instelling stimuleert alle betrokkenen om bij te dragen aan 
innovatie en kwaliteitsverbetering.  
 
Interne en externe stakeholders zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen die in gang 
worden gezet op grond van de evaluatieresultaten. De instelling verbetert zich doorlopend 
en sluit aan op de (veranderende) omstandigheden en verwachtingen van studenten en 
werkgevers. 
 

 

De Universiteit Utrecht is een ambitieuze universiteit: er heerst een sterke kwaliteitscultuur 
heerst en er bestaat een grote drive om het onderwijs steeds te verbeteren. In dit laatste 
hoofdstuk wordt vooruit geblikt aan de hand van vier thema’s waarvan de universiteit op 
basis van feedback en reflectie heeft vastgesteld dat verdere kwaliteitsverbetering nodig is. 
Het betreft trajecten die onderdeel zijn van het Strategisch Plan 2016-2020 en die 
illustreren dat de universiteit systematisch en voortdurend werkt aan verbetering van het 
onderwijs. Het betreft trajecten die voor een deel al in gang zijn gezet, maar de komende 
jaren nog verder uitgewerkt worden: 

 Onderwijsloopbanen en docentprofessionalisering  

 Internationalisering 

 Versterking van de Graduate fase 

 Vergroten diversiteit van studenten en staf 

 Organisatie en sturing in de universiteit 
 

4.1 Onderwijsloopbaan en docentprofessionalisering 
 

In het afgelopen jaar hebben binnen en buiten de universiteit stevige debatten 
plaatsgevonden over de waardering voor onderwijs. Vragen waren bijvoorbeeld of in de 
universitaire bevorderingssystematiek niet een onevenredig zwaar gewicht wordt 
toegekend aan onderzoeksprestaties en ook of docentschap en goed onderwijs wel 
voldoende worden erkend. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven heeft de Universiteit Utrecht in 
de afgelopen decennia een reeks van instrumenten ontwikkeld om de waardering voor het 
onderwijs te bevorderen en de professionalisering van docenten te versterken. Ondanks 
deze jarenlange aandacht voor onderwijs, kunnen ook in Utrecht docenten soms het gevoel 
hebben dat universitaire carrières toch vooral op onderzoek gebaseerd zijn. Zo bleek ook 
uit de medewerkersmonitor die in mei 2017 is verschenen. In het kader van het strategisch 
plan was besloten om een programma te starten om verder te investeren in 
docentprofessionalisering en de versterking van de onderwijs carrière. Gegeven de lange 
traditie die de universiteit heeft op dit gebied voelt zij ook een grote verantwoordelijkheid 
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om verdere stappen te zetten. In mei 2015 is het programma van start gegaan dat bestaat 
uit de volgende vier actielijnen: 

 Vernieuwing van het Teaching Fellow programma 

 Aanscherping en explicitering van bevorderingscriteria om uit te dragen dat een 
volwaardige loopbaan in het onderwijs mogelijk is. 

 Oprichting van een Centre for Academic Teaching naar buitenlands voorbeeld 

 Onderhoud / doorontwikkeling van de BKO- en SKO-systematiek.  
 

Een Teaching Fellow programma nieuwe stijl  
De Universiteit Utrecht kent sinds 2004 de mogelijkheid om hoogleraren met een 
onderwijsprofiel te benoemen. In 2015 is dit beleid nader toegespitst en geactualiseerd en 
is binnen het hooglerarenbeleid de mogelijkheid van het Career Track onderwijs 
gedefinieerd. Van deze mogelijkheden wordt slechts in bescheiden mate gebruik gemaakt. 
Ook bestaat er sinds 2011 een Teaching Fellow programma waarin geselecteerde 
wetenschappers werken aan onderwijsvernieuwingsprojecten. Het programma heeft 
bijgedragen aan de waardering voor onderwijs, maar de vormgeving van het programma 
was niet optimaal. Fellows werkten betrekkelijk geïsoleerd aan hun projecten en de vraag 
was of de selectie voor het programma altijd voldoende scherp was.  
 
Mede daarom is het Teaching Fellow Programma geheel herzien. Vanaf 2016 is jaarlijks nog 
maar plaats voor vijf Teaching Fellows. Zij worden voorgedragen door hun decaan, maar 
streng geselecteerd door een internationaal samengestelde commissie. Fellows komen in 
een intensief traject van drie tot vijf jaar waarin zij een of meer 
onderwijsvernieuwingsprojecten uitvoeren. Daarnaast blijven Fellows onderwijs geven en 
onderzoek doen in hun faculteit. Na een positieve beoordeling eindigt het traject in een 
hoogleraarschap met het accent op onderwijs. Het doel is het verder verhogen van het 
aantal hoogleraren met een accent op het onderwijs.  
 
Onderwijscarrières en bevorderingscriteria 
Het vernieuwde Teaching Fellow programma is gericht op het stimuleren en waarderen van 
onderwijskundig leiderschap. Daarnaast wil de universiteit verdere stappen zetten om een 
loopbaan in het onderwijs mogelijk te maken. Als onderdeel van BAMA 3.0 was al een 
career track voor excellente docenten ontwikkeld en zijn mogelijkheden geschapen om 
docenttalent op basis van excellentie in onderwijs te bevorderen van functieprofiel docent 
1 naar ud2, van judo naar docent 2 en van ud1 naar uhd2. Maar deze mogelijkheden blijken 
binnen de faculteiten weinig bekend te zijn.  
 

Om een loopbaan in het onderwijs in een onderzoek gedreven universiteit daadwerkelijk 
mogelijk te maken heeft het college van bestuur in 2017 een Taskforce gevraagd om te 
adviseren over de criteria en/of de indicatoren waarmee leidinggevenden in faculteiten 
geholpen kunnen worden om de onderwijsprestaties van wetenschappelijk personeel beter 
te waarderen en om deze een sterkere rol te geven bij bevorderingen. Het advies van deze 
Taskforce wordt voor de zomer van 2017 verwacht.  

 

Centre for Academic Teaching 

Zoals in hoofdstuk 2 bleek, kent de universiteit een breed aanbod van ondersteuning bij 
onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten. De veelheid aan instrumenten 
en initiatieven zorgde ervoor dat soms voor de verschillende doelgroepen onduidelijk is wat 
waar te halen is en hoe verschillende instrumenten met elkaar samenhangen. Het college 
van bestuur heeft geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden, besloten tot de oprichting 
van een ‘Centre for Academic Teaching’. In de komende jaren moet dat centrum hét 
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zichtbare en centrale loket in de universiteit worden op het gebied van 
docentprofessionalisering. Het centrum bundelt de bestaande instrumenten maar zal ook 
nieuw aanbod ontwikkelen.  

 

Het Centre richt zich op drie pijlers die 
onderling nauw samenhangen:  

 Teacher development 
 Innovation  
 Scholarship & Research of 

Teaching.  
Het Centre biedt een platform voor de 
wetenschappelijke staf van de 
Universiteit Utrecht voor bestaande en 
nieuwe activiteiten zoals cursussen en 
leergangen, stimuleringsfondsen, 
docentprijzen en ontwikkelt zich tot 
een expertisecentrum op het gebied 
van docentprofessionalisering en 
innovatie. De activiteiten bevinden zich veelal op de snijvlakken van de hiervoor genoemde 
drie gebieden die elkaar versterken binnen het Centre. Het Centre biedt een fysieke 
ontmoetingsplek in de universiteitsbibliotheek op de Uithof (en op termijn ook in de UB 
Binnenstad) met een ‘eerstelijns’ helpdesk voor docenten. De beoogde start van het 
nieuwe centrum is september 2017.  

 

Onderhoud BKO / SKO 

BKO en SKO zijn instrumenten die in Utrecht inmiddels ruim twintig jaar bestaan. In de loop 
der tijd hebben meerdere evaluaties plaatsgevonden en is mede naar aanleiding daarvan 
de systematiek aangepast. De universiteit wil de komende jaren stappen zetten in het 
‘onderhoud’ aan de BKO/SKO-systematiek. Zo wil de universiteit opnieuw kijken naar de 
portfolio-aanpak die in Utrecht centraal staat. Vooralsnog worden portfolio’s opgebouwd 
zonder dat de aanvrager hierin ondersteuning krijgt. De vraag die voorligt is of enige vorm 
van scholing bij de opbouw van portfolio’s wenselijk is. Ook zal worden gekeken naar de 
kaders voor BKO/SKO. Onderwerpen als taalvaardigheid, ‘blended learning’ en 
interculturele vaardigheden zijn thema’s die actueel zijn maar nog geen vast onderdeel van 
de BKO/SKO-kaders vormen. Ook wil het college de discussie voeren over ‘permanente 
educatie’. Hoe kunnen docenten gestimuleerd worden om zich na het behalen van hun BKO 
en SKO te blijven professionaliseren? In de loop van 2017 start een traject dat gericht is op 
‘groot onderhoud’ en de verdere verbetering van de BKO/SKO. Daarbij worden ook de 
inzichten meegenomen van een review van BKO en SKO die in de loop van 2017 in VSNU-
verband wordt doorlopen. 

 

4.2 Internationalisering 
 

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, is internationalisering voor de Universiteit Utrecht een 
belangrijk speerpunt in het strategisch plan 2016-2020. Internationalisering is geen doel op 
zich, maar een middel om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze maatschappelijke 
impact te versterken. De universiteit heeft de taak studenten optimaal voor te bereiden op 
een steeds verder globaliserende arbeidsmarkt en daarvoor zijn internationale en 
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interculturele competenties nodig. De universiteit wil ook aantrekkelijk zijn voor 
buitenlands talent (zowel studenten als docenten).  

 
In 2014 heeft het college met de decanen vastgesteld dat het internationaliseringsbeleid 
een impuls nodig had en is het werkprogramma internationalisering vastgesteld. Het 
college heeft met de decanen afgesproken dat iedere faculteit een eigen werkprogramma 
internationalisering opstelt. De gezamenlijke ambitie is een internationaal profiel voor de 
Universiteit Utrecht dat zich kenmerkt door: 
- een internationale studentenpopulatie, met name in master- en PhD-fase 
- internationale ervaring voor alle studenten 
- een internationale wetenschappelijke staf 
- een internationaal-georiënteerde ondersteuningsorganisatie 
- een internationaal netwerk van strategische partners 

 
Met de uitwerking en de implementatie van deze universitaire strategie is in 2015 gestart. 
Sindsdien zijn al enkele resultaten behaald. Zo is het aanbod in Engelstalige opleidingen, 
programma’s en cursussen uitgebreid en is de internationale instroom in de masterfase 
sterk toegenomen. Verder groeit het aantal uitgaande exchange studenten, is de 
introductie voor internationale studenten vernieuwd en is het aanbod van Career Services 
volledig toegankelijk voor deze groep studenten.  
 
Programma internationalisering 
De internationalisering vindt binnen de universiteit op verschillende niveaus plaats. Het 
universitair geformuleerde programma internationalisering bundelt de krachten, zorgt 
ervoor dat acties en activiteiten rondom internationalisering op elkaar worden afgestemd. 
Ook zorgt het programma voor de juiste randvoorwaarden. In het programma zijn diverse 
projecten gebundeld rondom onderzoek, onderwijs, reputatie en organisatie. Op het 
gebied van onderwijs zijn voor de komende jaren de volgende aspecten van belang: 
 

- De faculteiten bouwen hun internationaliseringsprogramma’s verder uit: het 
aantal Engelstalige programma’s in de bachelor- als in de masterfase zal worden 
uitgebreid.  

- Het verhogen van de instroom van buitenlandse studenten: Het streven is om het 
percentage internationale studenten te verhogen naar ten minste 10% in 2020 (6% 
in 2015). Dit wordt gedaan door combinatie van een vernieuwde internationale 
marketingstrategie, het stroomlijnen en versnellen van aanmeldprocedures, het 
verhogen het aantal beursmogelijkheden en het bieden van passende huisvesting. 

- Het vergroten van de studentmobiliteit: Door het verbeteren van het 
cursusaanbod voor internationale studenten en de pilots rondom virtuele 
mobiliteit, wordt gewerkt aan het verhogen van het aantal inkomende en 
uitgaande exchange studenten. 

- Het internationaliseren van het curriculum: De internationalisering van de 
onderwijsprogramma’s vindt plaats door het integreren van interculturele en 
internationale competenties, door de ondersteuning en training van docenten, het 
reviseren en updaten van het taalbeleid en het faciliteren van de overgang van 
Nederlands naar Engelstalige programma’s. 

- Het versterken van de inzet van de Utrecht Summer School (USS): door het 
creëren van aanvullend onderwijs voor Utrechtse studenten stimuleert de Utrecht 
Summer School de internationalisering.  
 

4.3. Versterking van de Graduate fase 
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Zoals in hoofdstuk 2 uiteen is gezet heeft de Universiteit Utrecht in de afgelopen jaren een 
ambitieuze agenda uitgevoerd met betrekking tot de herziening van de masterfase. Met de 
vernieuwing van alle masterprogramma’s, was het werk nog niet af zo bleek uit het 
eindrapport van de Adviescommissie Certificering Masterfase die in opdracht van het 
college van bestuur in 2015 een Terugblik Certificering UU Masterfase opstelde. De 
commissie concludeert in haar rapport dat er door faculteiten veel werk is verzet om de 
masterprogramma’s te versterken, maar dat er nog veel werk te verzetten is onder anderen 
op het gebied van internationalisering van curricula, de interdisciplinariteit en de 
transparantie in het aanbod. 
 

De Dean of Graduate Studies heeft in samen met de verschillende graduate schools een 
agenda opgesteld gericht op het verder versterken van de graduatefase. Daarbij is de 
reikwijdte verbreed van alleen de masterfase naar ook de PhD-fase. Het aangrijpingspunt 
van de Graduate Agenda 2016-2018 zijn niet de individuele programma’s of opleidingen, 
maar de graduate schools. De schools hebben een strategisch plan opgesteld waarin wordt 
aangegeven hoe zij in de komende jaren verder werken aan een coherent, transparant, 
internationaal competitief en efficiënt aanbod van master- en PhD programma’s, en de 
totstandkoming van een excellente en diverse, internationale ‘community’ van graduate 
studenten. De graduate schools zijn nadrukkelijk zelf in the lead bij het formuleren van de 
eigen ambities en werken per school aan verschillende doelstellingen. Zo wordt gekeken 
naar het verkrijgen van meer flexibiliteit en interdisciplinariteit binnen de 
masterprogramma’s, het vergroten van de mogelijkheden voor interdisciplinariteit en de 
internationalisering van staf, studenten en curriculum.  
 
Een belangrijke actielijn binnen de Graduate Agenda is het aanscherpen van het beleid rond 
toelating en selectie voor de masterfase. Juist omdat alle masterprogramma’s van de 
Universiteit Utrecht selectief zijn, hecht het college veel belang aan het eerlijk en 
transparant inrichten en uitvoeren van de selectieprocedures. Daarom wordt er een nieuw 
kader ontwikkeld over de uitgangspunten die bij selectie en toelating gehanteerd worden, 
zoals:  
- selectie vindt plaats op basis van ‘objectieve criteria’,  
- procedures en de voorlichting over gehanteerde criteria zijn transparant zodat 

studenten weten waar zij aan toe zijn,  
- procedures verlopen snel, 
- toelatingsprocedures worden evidence based ingericht. Dat veronderstelt goede 

monitoring en evaluatie zodat de gebruikte criteria relevant zijn. 
 
In 2016 is een ‘Learning Community’ opgezet waarin medewerkers die betrokken zijn bij 
selectieprocessen ‘good practices’ met elkaar delen. In het besef dat selectie in het 
Nederlands hoger onderwijs een tamelijk recent verschijnsel is, wordt in die Learning 
Community ook gekeken naar hoe hiermee in het buitenland mee omgegaan wordt en 
(internationale) onderzoek daarnaar.  

 

4.4. Diversiteit 
 

De universiteit streeft naar een community van studenten en medewerkers die een 
realistischer afspiegeling vormt van de samenleving, en dat iedereen zich er welkom voelt, 
ongeacht sociaal-economische of culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie 
of beperking.  
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In de aanloop naar het nieuwe Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht identificeerden 
studenten, docenten en medewerkers het thema diversiteit van de organisatie als een van 
de belangrijkste onderwerpen waar de universiteit de komende jaren aan zou moeten 
werken. Uit de cijfers blijkt dat de universiteit op dit punt nog veel te winnen heeft. Zo is 
van de studenten (peildatum oktober 2016) 75% van Nederlandse herkomst, 25% van niet-
Nederlandse komaf (10% van niet-westers en 15% westers). Onder studenten is de 
man/vrouw-verhouding 40%-60%, onder het WP 54%-46% en onder hoogleraren slechts 
78%-22%.  

 

Eind 2016 heeft het college van bestuur daarom een universitaire taskforce benoemd die 
als opdracht heeft om de discussie over diversiteit binnen de universiteit aan te jagen en 
om te stimuleren dat beleid wordt ingezet en geborgd binnen de organisatie. Daarbij wordt 
aandacht voor diversiteit zoveel mogelijk geïntegreerd in lopende activiteiten of projecten 
in de organisatie. De taskforce heeft inmiddels een groot aantal gesprekken gevoerd en 
bijeenkomsten georganiseerd waarop steeds een grote bereidwilligheid blijkt om zich in te 
zetten voor diversiteit. Dit najaar wordt een werkprogramma opgesteld met concrete 
activiteiten en maatregelen. Onderdeel daarvan zal zijn een strategie gericht op een betere 
doorstroming vanuit het primair en voortgezet onderwijs in de regio. Uitdaging daarbij is 
een betere coördinatie en stroomlijning van reeds bestaande initiatieven van en met 
scholen. Voorbeelden daarvan zijn Meet the professor, Summerschool Junior, stichting 
MOVE, U-talent voor onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

 

4.5 Organisatie en sturing in de universiteit 
 

Zoals uit de zelfstudie blijkt, heeft de Universiteit Utrecht afgelopen periode een ambitieuze 
vernieuwingsagenda gevoerd. Dat geldt voor het onderwijs maar evengoed voor het 
onderzoeksdomein waar grote vooruitgang geboekt is bij de profilering van 
onderzoekszwaartepunten via de strategische thema’s en focusgebieden. Ook op het 
gebied van valorisatie zijn belangrijke stappen gezet. In de discussies over de formulering 
van het Strategisch Plan 2016-2020 hebben college en decanen vastgesteld dat voor de 
komende periode de belangrijkste uitdagingen van de universiteit liggen op het vlak van de 
organisatie.  
 
Onder ‘organisatie’ wordt een heel complex aan aspecten dat de komende jaren verstaan 
dat de aandacht van college en decanen zal vragen. Het gaat om grote kwesties als de 
wendbaarheid van de organisatie. Is de universiteit in staat om op een effectieve manier op 
snel veranderende omstandigheden in te spelen? Is de organisatie voldoende toegerust om 
de interdisciplinariteit in het onderzoek en het onderwijs te ondersteunen of werken 
bestaande organisatorische structuren vooral belemmerend? Het gaat ook om de vraag van 
de professionele ruimte, zowel van individuele medewerkers als van 
organisatieonderdelen. De universiteit wil de professionele autonomie vergroten. Meer 
vertrouwen, minder regels en tegelijk scherpere afspraken over het nemen van 
verantwoordelijkheden op het juiste niveau. Daarmee gaat ‘organisatie’ ook over 
leiderschap en de vraag hoe de bestuurlijk verantwoordelijken in de universiteit optimaal 
worden toegerust op hun functie en daarin uiting kunnen geven aan het ‘verbindende’ 
leiderschap.  
 
Het is duidelijk: dit zijn grote, complexe vragen die niet van vandaag op morgen zijn 
opgelost en ook niet eenvoudig in de vorm van een project of programma tot uitvoering 
gebracht worden. De komende jaren zal een reeks van activiteiten ontplooid worden met 
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als overkoepelende doel om een veerkrachtige, ambitieuze en innovatieve community tot 
stand te brengen.  
 
Een eerste uiting van de ´andere manier van werken´ die college en decanen voor ogen 
stond, was de totstandkoming van het strategisch plan zelf. De Universiteit Utrecht heeft 
een traditie in het opstellen tamelijk gedetailleerde strategienota´s waarin soms grote mate 
van detail de verschillende actielijnen en projecten worden beschreven. Het nieuwe 
strategisch plan wijkt daar vanaf en wil in de eerste plaats een inspiratiedocument zijn. 
Daarom bevat het alleen de hoofdlijnen van beleid en laat het de invulling daarvan meer 
open.  
 
Ook de invulling van de strategische cyclus wordt om de hiervoor genoemde reden anders 
vormgegeven. De gewoonte was dat het strategisch plan werd uitgewerkt in een jaarlijkse 
bestuursagenda van het college, die vervolgens leidend was voor facultaire 
bestuursagenda’s. Het college en de decanen hebben ervoor gekozen om die volgorde om 
te keren. Het strategisch plan wordt in de periode 2016-2017 uitgewerkt in facultaire 
strategische plannen. Deze facultaire plannen vormen vervolgens input voor de 
bestuursagenda van het college.  
 
Onder invloed van de prestatieafspraken is in de afgelopen jaren een aantal vernieuwingen 
onder strakke centrale leiding van de universiteit uitgevoerd. Het project invoering 
matching en de herziening van de masterfase zijn daar voorbeelden van. Op andere 
terreinen is geleidelijk meer ruimte gemaakt voor facultaire invulling. Zoals bij de uitbouw 
van het honoursonderwijs en het project Educate-IT. De ambitie voor komende jaren is om 
deze nieuwe werkwijze te continueren. Daarmee wordt ook gestalte gegeven aan het 
verruimen van de professionele ruimte, waar faculteiten, opleidingen en individuele 
medewerkers aangeven behoefte aan te hebben.  
 
Al met al betekent het dat het college in de komende jaren voor belangrijke ambities op het 
gebied van onderwijs zal aansluiten bij initiatieven uit faculteiten en de universitaire 
gemeenschap.  
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Bijlagen 
 

 

Bijlage 1: basisgegevens van de Universiteit Utrecht 

Bijlage 2: organisatie en beslissingsstructuur  

Bijlage 3: medezeggenschap 

Bijlage 4: bachelor en masteropleidingen Universiteit Utrecht 2016-2017 

Bijlage 5: studentenaantallen en instroomgegevens 

Bijlage 6: rendementsgegevens 

Bijlage 7: WP in aantallen, BKO/SKO en Onderwijskundig leiderschap 
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Bijlage 1: Basisgegevens Universiteit Utrecht  
 

Naam instelling  Universiteit Utrecht 
Status instelling  Bekostigd 
Locatie   Postadres: Postbus 80125, 3508 TC Utrecht 
   Bezoekadres: Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht 
   Telefoon: (030) 253 35 50 
   Website:  www.uu.nl 
 
Het strategisch plan en visie op onderwijs 
Het strategisch plan 2016 – 2020 is te downloaden op https://sp20.sites.uu.nl  
Meer informatie over onze visie op onderwijs, het Utrechts Onderwijsmodel en de Richtlijn 
Onderwijs treft u op https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijs-aan-de-uu/het-
onderwijsmodel 
 
Organogram Universiteit Utrecht 
 

 

 

  

https://sp20.sites.uu.nl/
https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijs-aan-de-uu/het-onderwijsmodel
https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijs-aan-de-uu/het-onderwijsmodel
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Bijlage 2: organisatie en beslissingsstructuur 
 

In deze bijlage beschrijven wij kort hoe de organisatie- en beslissingsstructuur van de 
Universiteit Utrecht is georganiseerd en hoe daarin de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs is geregeld.  

 

Bestuursstructuur en reglementen Universiteit Utrecht 
 

De taken en bevoegdheden met betrekking tot het onderwijs zijn in verschillende 
reglementen vastgelegd: 

 Het bestuurs- en beheersreglement regelt het bestuur, het beheer en de inrichting 
van de universiteit als geheel. 

 In de faculteitsreglementen, die via het bindende model faculteitsreglement 
uniform zijn voor de faculteiten, is de structuur van de facultaire organisatie 
opgenomen. 

 In de mandaatregelingen van de verschillende faculteiten is opgenomen welke 
functionarissen via een mandaat of submandaat verantwoordelijk zijn. 
 

Bestuurs- en beheersreglement 
Het bestuurs- en beheersreglement en het model-faculteitsreglement scheppen de 
randvoorwaarden voor de bestuurs- en beslissingsstructuur. Het college van bestuur oefent 
de taken en bevoegdheden uit die door de WHW aan het instellingsbestuur zijn 
opgedragen, waaronder de kwaliteitszorg (artikel 1.18 WHW). Het college van bestuur legt 
verantwoording af aan de raad van toezicht die weer toeziet op de vormgeving van het 
systeem van kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 3). 

 

Richtlijn model faculteitsreglement 
De bestuursstructuur binnen faculteiten is uitgewerkt in het model faculteitsreglement, een 
bindende richtlijn. Het model kent een verticale structuur langs de lijnen faculteit- 
departement - afdeling, en een horizontale structuur langs de lijnen undergraduate schools 
- graduate schools. De budgetverantwoordelijkheid is in de verticale lijn belegd, de 
inhoudelijke programmaverantwoordelijkheid in de horizontale.  

 
Mandaatregelingen faculteiten 
In de mandaatregelingen van de faculteiten is opgenomen welke functionarissen via een 
mandaat of submandaat verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld personeel, financiën, 
huisvesting, onderwijs en onderzoek. Deze mandaatregelingen regelen alleen de formele 
bevoegdheden, en niet de vele vormen van overleg die binnen een universiteit en faculteit 
nodig zijn en plaatsvinden. 

 

Studentenstatuut en onderwijs- en examenreglement 
De voorschriften met betrekking tot de opleidingen en het onderwijs en de rechten en 
plichten van studenten zijn opgenomen in: 

• Het studentenstatuut, waarin de universitaire regels en rechten en plichten van 
studenten beschreven staan. 

• De onderwijs- en examenregeling (OER), het opleidingsspecifieke deel van het 
studentenstatuut waarin de opleidingsregels beschreven staan. 
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Het college van bestuur stelt een model onderwijs- en examenregeling op dat jaarlijks 
wordt geactualiseerd. In het model zijn bepalingen opgenomen die universiteitsbreed 
gelden; faculteiten mogen hier niet vanaf wijken. De overige bepalingen zijn handreikingen; 
faculteit mogen hier vanaf wijken, mits het onderwerp beschreven wordt in de onderwijs- 
en examenregeling. Op deze wijze is het onderwijsmodel in de regelgeving van de 
universiteit verankerd. Zaken die voor de hele universiteit gelden worden door het college 
van bestuur vastgesteld; zaken die specifiek voor een opleiding gelden worden vastgesteld 
door de decaan.  

 

Bevoegdheden onderwijs 
 

Het navolgende overzicht beschrijft hoe de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien 
van de kwaliteit van opleidingen binnen de universiteit zijn belegd en wie waarvoor 
verantwoordelijk is.  

 

Decaan 
De decaan is integraal verantwoordelijk. Hij draagt er zorg voor dat de kwaliteitszorg 
functioneert en dat de kwaliteitsborging van het onderwijs en de examinering wordt 
ingebed in het interne kwaliteitszorgsysteem, waarbij er een zodanig overleg en informatie-
uitwisseling is dat de onderscheiden verantwoordelijkheden waargemaakt kunnen worden. 
De decaan benoemt de leiding van de schools en de onderwijsdirecteuren, benoemt de 
leden van de examencommissie en die van de opleidingscommissies.  

 

Deans met speciale opdracht 
De universiteit kent voor een aantal universiteitsbrede programma’s speciaal daartoe 
aangestelde deans. Zij zijn geen decaan in de zin van de WHW. Zij hebben een (tijdelijke) 
opdracht van het college van bestuur. Hun taak is de coördinatie en het bewaken van de 
voortgang van universitaire programma’s. Het betreft de volgende deans: 

- Prof.dr. Peter Schrijver: matching  
- Prof.dr. Marijk van de Wende: graduate agenda  
- Prof.dr. Michael. Burke: honoursonderwijs  

Schools 
De Undergraduate en Graduate Schools zijn verantwoordelijk voor de organisatie en 
coördinatie van het onderwijs en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is 
vastgelegd in het faculteitsreglement en in de mandaatregeling. Iedere Undergraduate 
School heeft een eenhoofdige leiding, die wordt ondersteund door een board of studies. De 
Graduate School heeft een eenhoofdige leiding (decaan of vicedecaan) die wordt 
ondersteund door een board of studies. Het modelfaculteitsreglement laat de mogelijkheid 
open dat de Board of Studies van de Graduate School optreedt als meerhoofdige leiding, 
onder voorzitterschap van de (vice)decaan. De leiding van de School oefent de wettelijke 
taken van het opleidingsbestuur zoals bedoeld in art. 9.17 WHW uit. 

 
Onderwijsdirecteur  
De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg onderwijs (waaronder de 
kwaliteit van toetsing). Omdat de WHW niet voorziet in een dergelijke functie kent de 
universiteit een mandaatregelingen waarin de taken en bevoegdheden van de 
onderwijsdirecteur via een ondermandaat zijn geregeld. De onderwijsdirecteur is  
verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Uiteraard werkt hij daarin samen met 
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opleidingscommissies, docenten en studenten. De mandaatregelingen bepaalt dat de 
onderwijsdirecteur ervoor zorgt dat:  

a. de eindkwalificaties van de opleiding vertaald zijn in toetsbare leerdoelen per 
cursus.  

b. er systematisch nagegaan wordt of er voldoende aansluiting is tussen de 
cursusdoelen en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus 
overeen komt met de eindkwalificaties van de opleiding.  

c. deze besproken worden met de docenten zodat die zich bewust zijn van de plaats 
die hun cursus in het curriculum inneemt. 

d. de eindkwalificaties en leerdoelen consistent in de OER zijn geformuleerd 
e. er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd en geëvalueerd 
f. er systematisch nagegaan wordt of de toetsing in overeenstemming is met de 

doelstellingen van het curriculum 
g. toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus 
h. er afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt  
i. de examencommissie geïnformeerd wordt over het hierboven bedoelde beleid, 

afspraken, plannen en relevante informatie 
j. er evaluatie van cursussen plaatsvindt.  
k. er evaluatie op het niveau van het curriculum plaatsvindt  

 

Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie is een adviesorgaan, dat adviseert over de kwaliteit van het 
onderwijs. Met ingang van 1 september 2017 wordt de opleidingscommissie een 
medezeggenschapsorgaan dat tot taak heeft te adviseren over het bevorderen en 
waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Dat betekent dat de commissie wel actief 
kan zijn bij bijvoorbeeld onderwijsevaluaties en het signaleren van knelpunten binnen de 
opleiding, maar niet verantwoordelijkheid draagt voor beslissingen t.a.v. kwaliteitszorg. De 
opleidingscommissie heeft tot taak: 

- advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) 
- het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER 
- het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de onderwijsdirecteur en 

de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding  
 

Met ingang van 1 september 2017 komt daar bij dat de opleidingscommissie in plaats van 
adviesrecht instemmingsrecht heeft met betrekking tot de volgende onderwerpen:  

- de wijze waarop het onderwijs in de opleiding wordt geëvalueerd,  
- de inhoud van de afstudeerrichtingen,  
- de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich 

bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven  
- de inrichting van praktische oefeningen  
- de studielast van de opleiding en de onderwijseenheden 
- de wijze waarop selectie van studenten voor honourstrjecten binnen een opleiding 

plaatsvindt 
- alle overige onderwerpen uit de OER die niet als zodanig zijn voorgeschreven in de 

WHW. 
 

Examencommissie  
De kerntaak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de tentamens en 
examens. De examencommissie is de interne toezichthouder op de kwaliteit van 
tentaminering en examinering. Deze rol van toezichthouder is nader beschreven in het 
modelreglement voor de examencommissies.  
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a. borgen kwaliteit tentamens 

De examencommissie ziet er op toe dat er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt 
uitgevoerd, toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de 
cursus en dat er uniforme afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt.  

De examencommissie ziet er op toe dat  

- de beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk 
vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie bijgestelde, normen 

- beoordelingscriteria voor de thesis, onderzoeksopdrachten, scripties vastgesteld 
worden en dat deze in de cursus- of scriptiehandleiding worden opgenomen.  

- de weging van deelresultaten bij de totstandkoming van het eindresultaat is 
vastgelegd in de onderwijscatalogus.  

- alle examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen.  
 

De onderwijsdirecteur zorgt er voor dat de examencommissie over het toetsbeleid en de 
toetsplannen wordt geïnformeerd. De examencommissie beoordeelt aan de hand van deze 
informatie of de kwaliteit van de toetsen voldoende is geborgd.  

 

b. borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden) 

De examencommissie ziet er op toe dat:  

- de eindkwalificaties van de opleiding zoals beschreven in de Onderwijs- en 
Examenregeling, zijn vertaald in toetsbare leerdoelen per cursus 

- er systematisch wordt nagegaan of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen 
en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met de 
eindkwalificaties van de opleiding.  

De onderwijsdirecteur zorgt er voor dat de examencommissie hierover geïnformeerd wordt 
en de relevante informatie ontvangt. Er is periodiek overleg tussen de examencommissie en 
de onderwijsdirecteur hierover.  

 

De decaan zorgt dat de examencommissies voldoende tijd en deskundigheid hebben om de 
taken uit te voeren. Als de kwaliteit van tentamens/examens onvoldoende geborgd blijkt 
draagt de (vice)decaan er zorg voor dat er acties worden ondernomen om dit op te lossen. 

De decaan is tot slot verantwoordelijk voor de deskundigheid van docenten op het gebied 
van toetsen (maken, afnemen, beoordelen) via BKO, SKO en gerichte professionalisering. 
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Bijlage 3: Medezeggenschap 
 

In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en 
medewerkers mee over het beleid en geven zij adviezen aan de verschillende bestuurlijke 
organen. Binnen de Universiteit Utrecht bestaan verschillende vormen van 
medezeggenschap. Op universitair niveau is er de universiteitsraad, op facultair niveau 
faculteitsraden. De raden hebben bevoegdheden die in de WHW zijn vastgelegd. 

 
Universiteitsraad en faculteitsraad 
De universiteitsraad is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. De 
universiteitsraad overlegt met het college van bestuur over het universitaire beleid op het 
gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie. De universiteitsraad 
adviseert het college gevraagd en ongevraagd en heeft voor bepaalde zaken 
instemmingsrecht. Jaarlijks stelt de universiteitsraad een werkprogramma vast waarin de 
beleidsonderwerpen staan die de raad voor het overleg met het college wil agenderen. De 
universiteitsraad bestaat uit personeelsleden en studentleden die afkomstig zijn van alle 
faculteiten. Naast de formele vergaderingen vindt ook regelmatig informeel overleg plaats.  

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de 
faculteit. De raad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit 
aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan zoals de vaststelling van het 
faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregeling, heeft de raad instemmingsrecht. 

De faculteitsraad bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers. De 
taken, bevoegdheden en procedures van de raad zijn omschreven in het 
faculteitsreglement dat per faculteit wordt vastgesteld. 

Medezeggenschap volgt zeggenschap. In de universiteits- en faculteitsraden vindt de 
formele medezeggenschap in de zin van de WHW plaats. De universiteitsraad stemt jaarlijks 
in met het model onderwijs- en examenreglement en heeft instemmingsrecht voor 
aanpassingen van het kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast heeft de universiteitsraad 
instemmingsrecht voor: 

- De richtlijn onderwijs, waarin het Utrechtse onderwijsmodel is beschreven. 
- De uniforme bepalingen uit het model onderwijs- en examenregeling die voor alle 

faculteiten gelden. 
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Bijlage 4: bachelor en masteropleidingen Universiteit Utrecht 
2016-2017  
 
Faculteit Bètawetenschappen 
B Biologie (56860) 
B Farmacie (56157) 
B Informatica (56978) 
B Informatiekunde (56842) 
B Natuur- en Sterrenkunde (56984) 
B Scheikunde (56857) 
B Wiskunde (56980) 
M Artificial Intelligence (66981) 
M Biologische Wetenschappen (60293) 
M Chemische Wetenschappen (60706) 
M Communicatie en Educatie van de 
Natuurwetenschappen (60708) 
M Farmacie (66157) 
M History and Philosophy of Science (60711) 
M Informatica (66978) 
M Information Science (60809) 
M Mathematische Wetenschappen (60703) 
M Natuurkunde en Meteorologie & Fysische 
Oceanografie (60705) 
M Natuurwetenschappen en Bedrijf (60710) 
M Pharmaceutical Sciences (60294) 
 

Faculteit Diergeneeskunde 
B Diergeneeskunde (56570) 
M Diergeneeskunde (66570) 
 

Faculteit Geesteswetenschappen 
B Communicatie- en Informatiewetenschappen 
(56826) 
B Duitse Taal en Cultuur (56805) 
B Engelse Taal en Cultuur (56806) 
B Franse Taal en Cultuur (56808) 
B Geschiedenis (56034) 
B Islam en Arabisch (56041) 
B Italiaanse Taal en Cultuur (56809) 
B Keltische Talen en Cultuur (56091) 
B Kunstgeschiedenis (56824) 
B Kunstmatige Intelligentie (56981) 
B Liberal Arts and Sciences (50393) 
B Literatuurwetenschap (56802) 
B Media en Cultuur (50906) 
B Muziekwetenschap (56700) 
B Nederlandse Taal en Cultuur (56804) 
B Religiewetenschappen (50902) 
B Spaanse Taal en Cultuur (56810) 
B Taal- en Cultuurstudies (56801) 
B Taalwetenschap (56803) 
B Wijsbegeerte (56081) 
M Communicatie- & Informatiewetenschappen 
(60833) 
M Filosofie (60822) 
M Filosofie (research) (60128) 
M Geschiedenis (66034) 
M Geschiedenis (research) (60139) 
M Internationale Betrekkingen (60734) 
M Kunst- & cultuurwetenschappen (60087) 
M Kunst- & cultuurwetenschappen (research) 
(60829) 
M Letterkunde (60813) 

M Letterkunde (research) (60814) 
M Mediastudies (60830) 
M Mediastudies (research) (60832) 
M Neerlandistiek (60849) 
M Neerlandistiek (research) (60851) 
M Noord-Amerika Studies (60845) 
M Taalwetenschappen (60815) 
M Taalwetenschappen (research) (60817) 
M Theologie & Religiewetenschappen (60824) 
 

Faculteit Geneeskunde 
B Biomedische Wetenschappen (56990) 
B Geneeskunde (56551) 
M Biomedical Sciences (66990) 
M Geneeskunde (66551) 
M Geneeskunde, klinisch onderzoeker (66583) 
M Klinische Gezondheidswetenschappen (66563) 
M Master in Health Sciences (75054) 
M Neuroscience and Cognition (60704) 
 

Faculteit Geowetenschappen 
B Aardwetenschappen (56986) 
B Global Sustainability Science (56987) 
B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement 
(56982) 
B Sociale Geografie en Planologie (56838) 
M Development Studies (60731) 
M Earth Sciences (66986) 
M Environmental Sciences (60810) 
M Geographical Sciences (60732) 
M Human Geography and Planning (research) 
(60166) 
M Planologie (66622) 
M Science and Innovation (60709) 
M Sociale geografie (66620) 
 

Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie 
B Bestuurs- en Organisatiewetenschap (50007) 
B Economie en Bedrijfseconomie (50950) 
B Rechtsgeleerdheid (50700) 
M Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446) 
M Criminologie (66469) 
M Economics of Competition and Regulation 
(60388) 
M Economics of Public Policy and Management 
(60389) 
M European Law (60602) 
M International Economics and Business (60648) 
M International Business Law and Globalisation 
(75035) 
M Law and Economics (60742) 
M Legal Research (research) (60744) 
M Multidisciplinary Economics (research) (60907) 
M Nederlands recht (66451) 
M Notarieel recht (66828) 
M Public International Law (60856) 
M Recht en onderneming (60741) 
M Research in Public Administration and 
Organizational Science (research) (60391) 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
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B Algemene sociale wetenschappen (56631) 
B Culturele Antropologie en 
Ontwikkelingssociologie (50035) 
B Onderwijskunde (56613) 
B Pedagogische Wetenschappen (56607) 
B Psychologie (56604) 
B Sociologie (56601) 
M Algemene Sociale Wetenschappen (60746) 
M Cultural Anthropology: Sociocultural 
Transformation (research) (60378) 
M Culturele Antropologie (60745) 
M Development and Socialisation in Childhood and 
Adolescence (research) (60382) 
M Educational Sciences: Learning in Interaction 
(research) (60749) 
M Methodology and Statistics for the Behavioural, 
Biomedical and Social Sciences (research) (60384) 
M Migration, Ethnic relations and Multiculturalism 
(research) (66631) 
M Onderwijskunde (66613) 
M Pedagogische Wetenschappen (66607) 
M Psychology (66604) 
M Social & Health Psychology (research) (60380) 
M Sociologie (66601) 
M Sociology and Social Research (research) 
(60748) 
 
Graduate School of Teaching 
M Kunstonderwijs en Communicatie (60701) 
M Leraar VHO in Aardrijkskunde (68500) 
M Leraar VHO in Algemene Economie (68501) 
M Leraar VHO in Biologie (68502) 
M Leraar VHO in Duits (68503) 
M Leraar VHO in Engels (68504) 
M Leraar VHO in Filosofie (68505) 
M Leraar VHO in Frans (68517) 
M Leraar VHO in Geschiedenis en Staatsinrichting 
(68506) 
M Leraar VHO in Godsdienst en 
Levensbeschouwing (68507) 
M Leraar VHO in Kunstgeschiedenis en CKV/Kunst 
Algemeen (68508) 
M Leraar VHO in Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen (68509) 
M Leraar VHO in Muziek (68510) 
M Leraar VHO in Natuurkunde (68511) 
M Leraar VHO in Nederlands (68512) 
M Leraar VHO in Scheikunde (68513) 
M Leraar VHO in Spaans (68514) 
M Leraar VHO in Wiskunde (68516) 
M Mens- en Maatschappijonderwijs en 
Communicatie (60747) 
M Talenonderwijs en Communicatie (60740) 

  



 
 

Bijlage 4: studentenaantallen en instroomgegevens 
 

Studentenaantallen bachelor en master 

Studentenaantallen bacheloropleidingen Universiteit Utrecht (voltijd) 

Bron: 1cijferHO2016, studenten die per 1 oktober stonden ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, alleen hoofdinschrijvingen 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Faculteit Bètawetenschappen 2503 2514 2513 2557 2767 2872 2971 3039 3209 3371 

Faculteit Diergeneeskunde 287 505 706 758 754 745 783 790 727 720 

Faculteit Geesteswetenschappen 4679 4688 4750 4668 4597 4187 4114 4038 3929 3875 

Faculteit Geneeskunde 1058 1388 1472 1477 1469 1457 1462 1468 1456 1501 

Faculteit Geowetenschappen 1464 1485 1548 1599 1549 1589 1677 1743 1766 1831 

Faculteit REBO 3348 3168 3129 3311 3381 3500 3601 3835 3780 3703 

Faculteit Sociale Wetenschappen 3584 3605 3718 3864 3946 3859 3513 3366 3273 3319 

University College Roosevelt 410 482 531 560 539 525 560 578 608 579 

University College Utrecht 685 675 720 675 698 706 716 750 755 712 

Totaal 18018 18510 19087 19469 19700 19440 19397 19607 19503 19611 

 

Studentenaantallen masteropleidingen Universiteit Utrecht (voltijd) 

Bron: 1cijferHO2016, studenten die per 1 oktober stonden ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, alleen hoofdinschrijvingen 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Faculteit Bètawetenschappen 1358 1538 1641 1733 1870 1850 1876 1857 1882 2068 

Faculteit Diergeneeskunde 0 0 0 135 320 492 593 624 685 662 

Faculteit Geesteswetenschappen 1326 1411 1538 1555 1427 1312 1462 1452 1368 1390 

Faculteit Geneeskunde 493 578 780 1038 1325 1590 1680 1676 1752 1707 

Faculteit Geowetenschappen 792 820 842 918 966 893 998 1142 1274 1393 

Faculteit REBO 1228 1427 1473 1442 1312 1246 1371 1449 1390 1332 

Faculteit Sociale Wetenschappen 1507 1443 1486 1547 1653 1705 1887 1912 1968 1865 

Totaal 6704 7217 7760 8368 8873 9088 9867 10112 10319 10417 
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Instroomgegevens bachelor en master 

Instroom: aantal eerstejaars bachelorstudenten (eerstejaars opleiding UU) 

Bron: CBS, studenten die per 1 oktober stonden ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, voltijd, alleen hoofdinschrijvingen 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Faculteit Bètawetenschappen 791 786 831 854 1061 1049 1030 1004 1075 1169 

Faculteit Diergeneeskunde 225 223 225 223 224 225 223 226 220 220 

Faculteit Geesteswetenschappen 1464 1549 1681 1593 1504 1312 1319 1230 1211 1188 

Faculteit Geneeskunde 462 460 468 469 476 472 464 475 465 475 

Faculteit Geowetenschappen 477 443 541 533 479 527 576 565 521 649 

Faculteit REBO 1020 940 1098 1241 1198 1191 1173 1326 1179 1035 

Faculteit Sociale Wetenschappen 1298 1388 1480 1496 1449 1425 1131 987 988 1044 

University College Roosevelt 158 195 195 168 176 182 201 186 183 178 

University College Utrecht 241 214 228 205 209 228 217 215 233 197 

Totaal 6136 6198 6747 6782 6776 6611 6334 6214 6075 6155 

 

Instroom: aantal eerstejaars masterstudenten (eerstejaars opleiding UU) 

Bron: CBS, studenten die per 1 oktober stonden ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, voltijd, alleen hoofdinschrijvingen  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Faculteit Bètawetenschappen 472 509 494 480 489 444 488 481 461 644 

Faculteit Diergeneeskunde - - - 135 145 128 138 124 32 110 

Faculteit Geesteswetenschappen 595 697 734 722 661 678 720 618 646 692 

Faculteit Geneeskunde 185 227 397 384 321 412 379 323 241 327 

Faculteit Geowetenschappen 333 287 319 385 379 323 495 445 478 524 

Faculteit REBO 522 671 667 615 621 651 666 662 686 798 

Faculteit Sociale Wetenschappen 1015 852 936 1000 1099 1136 1187 1117 1152 1166 

Totaal 3122 3243 3547 3721 3715 3772 4073 3770 3696 4261 
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Bijlage 5: rendementsgegevens 
 

Landelijke bachelorrendementen 
 
Bachelorrendement na 4 jaar 
Bron: VSNU, KUO, Standaard KUO selectie: voorkomen 1, voltijd, hoogste vooropleiding VWO (excl. HBO instroom) 
 

 
Percentage herinschrijvers na 1 jaar 

binnen de opleiding 
Rendement na 4 jaar binnen de 

opleiding 
Rendement herinschrijvers na 4 

jaar binnen de opleiding 

 
2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

73% 73% 74% 75% 50% 54% 59% 60% 74% 77% 77% 82% 

Radboud Universiteit 
Nijmegen 

81% 80% 79% 77% 57% 60% 60% 63% 69% 73% 78% 78% 

Rijksuniversiteit 
Groningen 

76% 76% 77% 80% 49% 50% 52% 55% 60% 67% 71% 72% 

Technische Universiteit 
Delft 

73% 71% 71% 69% 39% 40% 43% 44% 52% 54% 59% 60% 

Techn. Universiteit 
Eindhoven 

78% 77% 76% 75% 43% 47% 50% 55% 64% 65% 71% 71% 

Tilburg University 70% 76% 78% 79% 48% 53% 54% 53% 73% 76% 78% 75% 

Universiteit Leiden 78% 76% 78% 76% 54% 56% 56% 58% 72% 72% 72% 74% 

Universiteit Maastricht 79% 77% 80% 79% 60% 60% 61% 64% 80% 82% 82% 81% 

Universiteit Twente 80% 80% 81% 79% 47% 48% 55% 57% 57% 58% 67% 72% 

Universiteit Utrecht 77% 79% 81% 80% 61% 60% 60% 62% 80% 78% 78% 80% 

Universiteit van 
Amsterdam 

74% 73% 74% 72% 46% 47% 51% 52% 66% 68% 72% 71% 

Vrije Universiteit 
Amsterdam 

74% 74% 75% 76% 49% 52% 53% 55% 65% 68% 75% 74% 

Wageningen University 88% 91% 89% 88% 63% 65% 69% 66% 72% 74% 79% 75% 

Gemiddeld 76% 76% 77% 77% 51% 53% 55% 57% 69% 71% 74% 74% 

 
Bachelorrendement per faculteit 
 

Bachelorrendement na 4 jaar UU 

Bron: 1cijferHO VSNU/CBS, Standaard KUO selectie: Eerstejaars opleiding-instelling, voorkomen 1, voltijd, 
hoogste vooropleiding VWO (excl. HBO instroom) 

  Percentage herinschrijvers na 1 
jaar binnen de opleiding 

Rendement na 4 jaar binnen de 
opleiding 

Rendement herinschrijvers na 4 
jaar binnen de opleiding 

  2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Faculteit Betawetenschappen 65% 69% 77% 76% 52% 45% 48% 46% 73% 66% 67% 71% 

Faculteit Diergeneeskunde 93% 96% 93% 95% 77% 67% 79% 82% 82% 75% 87% 88% 

Faculteit Geesteswetenschappen 72% 74% 76% 76% 50% 52% 49% 52% 75% 72% 71% 72% 

Faculteit Geneeskunde 87% 85% 88% 85% 73% 76% 74% 75% 88% 88% 87% 87% 

Faculteit Geowetenschappen 81% 85% 84% 79% 56% 60% 59% 65% 72% 78% 79% 80% 

Faculteit REBO 74% 78% 77% 77% 56% 54% 57% 60% 79% 75% 77% 81% 

Faculteit Sociale Wetenschappen 82% 81% 85% 86% 73% 73% 72% 70% 88% 87% 87% 86% 

University College Roosevelt 89% 90% 89% 94% 85% 89% 84% 87% 91% 95% 94% 97% 

University College Utrecht 97% 93% 95% 93% 93% 88% 88% 92% 96% 94% 94% 95% 

Gemiddelde 77% 79% 81% 80% 61% 60% 60% 62% 80% 78% 78% 80% 
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Masterrendementen Universiteit Utrecht 
 

Rendement 1-jarige masteropleidingen naar herkomst 

Bron: 1CijferHO2016/VSNU cohortbestanden, voorkomen 1, voltijd 

 Eigen instelling HBO Overig WO 

Rendement 
na 2 jaar 

Nog 
ingeschrev
en na 2 jaar 

Uitval 
na 2 
jaar 

Rendement 
na 2 jaar 

Nog 
ingeschreven 

na 2 jaar 

Uitval 
na 2 
jaar 

Rendement 
na 2 jaar 

Nog 
ingeschreven 

na 2 jaar 

Uitval 
na 2 
jaar 

2009 82% 14% 4% 90% 8% 2% 81% 12% 7% 

2010 85% 9% 6% 92% 5% 3% 87% 9% 4% 

2011 82% 14% 4% 92% 7% 1% 82% 12% 6% 

2012 78% 16% 6% 91% 5% 4% 77% 17% 6% 

2013 78% 17% 5% 94% 4% 2% 79% 15% 6% 

2014 80% 15% 5% 93% 4% 3% 82% 12% 6% 

 

Rendement 2-jarige masteropleidingen naar herkomst 

Bron: 1CijferHO2016/VSNU cohortbestanden, voorkomen 1, voltijd 

 Eigen instelling HBO Overig WO 

Rendement 
na 3 jaar 

Nog 
ingeschreven 

na 3 jaar 

Uitval 
na 3 
jaar 

Rendement 
na 3 jaar 

Nog 
ingeschreven 

na 3 jaar 

Uitval 
na 3 
jaar 

Rendement 
na 3 jaar 

Nog 
ingeschreven 

na 3 jaar 

Uitval 
na 3 
jaar 

2009 83% 10% 7% 47% 16% 36% 77% 14% 8% 

2010 79% 14% 8% 54% 30% 16% 77% 11% 11% 

2011 80% 14% 6% 74% 13% 14% 74% 16% 10% 

2012 78% 15% 6% 60% 26% 15% 69% 17% 15% 

2013 78% 15% 6% 69% 15% 15% 77% 14% 9% 
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Bijlage 5: Internationale instroom 
 

Internationale instroom bacheloropleidingen 

Bron: CBS, studenten die per 1 oktober stonden ingeschreven aan de Universiteit Utrecht : aantal eerstejaars 
bachelorstudenten (eerstejaars opleiding UU), voltijd, alleen hoofdinschrijvingen, internationale studenten: met een niet-
Nederlandse vooropleiding voor HO en een niet-Nederlandse nationaliteit 

Faculteit Ned./intern. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Faculteit 
Bètawetenschappen 

Ned. 
1045 1029 1021 982 1063 1157 

 Intern. 16 20 9 22 12 12 

Faculteit Diergeneeskunde Ned. 223 223 219 221 218 218 
 Intern. 1 2 4 5 2 2 

Faculteit 
Geesteswetenschappen Ned. 

1498 1295 1312 1218 1201 1168 

 Intern. 6 17 7 12 10 20 

Faculteit Geneeskunde Ned. 475 467 460 471 464 469 

 Intern. 1 5 4 4 1 6 

Faculteit Geowetenschappen Ned. 479 526 572 562 518 612 
 Intern. 0 1 4 3 3 37 

Faculteit REBO Ned. 1108 1091 1095 1246 1101 966 
 Intern. 90 100 78 80 78 69 

Faculteit Sociale 
Wetenschappen Ned. 

1434 1409 1114 974 983 1038 

 Intern. 15 16 17 13 5 6 

University College Utrecht Ned. 148 150 144 137 141 119 
 Intern. 61 78 73 78 92 78 

Totaal Ned. 6556 6329 6100 5945 5818 5864 
 Intern. 220 282 234 269 257 291 

 

Internationale instroom masteropleidingen 

Bron: CBS, studenten die per 1 oktober stonden ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, voltijd, aantal eerstejaars 
masterstudenten (eerstejaars opleiding UU), voltijd, alleen hoofdinschrijvingen, internationale studenten: met een niet-
Nederlandse vooropleiding voor HO en een niet-Nederlandse nationaliteit 

Faculteit Ned./intern. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Faculteit Bètawetenschappen Ned. 391 377 421 402 381 516 

 
Intern. 98 67 67 79 80 128 

Faculteit Diergeneeskunde Ned. 144 128 135 124 32 108 
 Intern. 1 0 3 0 0 2 

Faculteit Geesteswetenschappen Ned. 588 605 636 536 544 526 
 Intern. 73 73 84 82 102 166 

Faculteit Geneeskunde Ned. 290 385 347 287 199 268 
 Intern. 31 27 32 36 42 59 

Faculteit Geowetenschappen Ned. 321 267 415 378 382 385 
 Intern. 58 56 80 67 96 139 

Faculteit REBO Ned. 516 542 557 578 576 606 
 Intern. 105 109 109 84 110 192 

Faculteit Sociale Wetenschappen Ned. 1045 1102 1145 1071 1085 1067 
 Intern. 54 34 42 46 67 99 

Totaal Ned. 3295 3406 3656 3376 3199 3476 
 Intern. 420 366 417 394 497 785 
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Bijlage 6: Personeel 
 
[Deze tabel klopt niet; wordt nog vervangen] 

      

Aanstellingen naar functieprofiel, per faculteit in fte 

Bron: SAP-HR via Salaris.mdb:Jaarverslag Overzicht, peildatum 31 dec 2016, actieve bezoldigden, excl, Geneeskunde/UMC en 
oproepkrachten. Indeling op basis van UfO profiel van aanstelling. 

  
HGL UHD UD 

Promo- 
vendus 

Overig 
WP - OW 

Overig  
WP - OZ OVWP 

WP 
-nid 

Totaal 

Faculteit Bètawetenschappen 86 53 108 255 31 120   2 655 

Faculteit Diergeneeskunde 25 28 55 33 14 26 15 1 197 

Faculteit Geowetenschappen 44 26 65 84 19 54   0 292 

Faculteit Geesteswetenschappen 61 24 92 40 49 22   
 

288 

Faculteit REBO 52 24 77 29 31 8   0 221 

Faculteit Sociale Wetenschappen 35 22 54 37 45 25   0 218 

University College Utrecht 3 0 10   10     1 24 

Universitaire Bestuursdienst 0           2 1 3 

NIKI               1 1 

Eindtotaal 306 177 461 478 199 255 15 6 1899 

 

Kwalificaties BKO/SKO 
 

Aanstellingen en kwalificaties per onderdeel* 

Bron: SAP-HR, peildatum 31 dec 2016  

  BKO SKO 

Faculteit Bètawetenschappen 237 84% 99 35% 

Faculteit Diergeneeskunde 137 79% 40 23% 

Faculteit Geowetenschappen 143 93% 81 53% 

Faculteit Geesteswetenschappen 249 88% 128 45% 

Faculteit REBO 160 76% 74 35% 

Faculteit Sociale Wetenschappen 188 82% 91 40% 

University College Utrecht 21 64% 1 3% 

Eindtotaal 1135 83% 514 38% 

 

Aanstellingen en kwalificaties per onderdeel 2016 t.o.v. 2012*   

In procentpunten   

  BKO SKO 

  2012 2016 Verschil 2012 2016 Verschil 

Faculteit Bètawetenschappen 63% 84% 21% 32% 35% 3% 

Faculteit Diergeneeskunde 74% 79% 5% 23% 23% 0% 

Faculteit Geowetenschappen 87% 93% 6% 52% 53% 1% 

Faculteit Geesteswetenschappen 73% 88% 15% 40% 45% 5% 

Faculteit REBO 75% 76% 1% 35% 35% 0% 

Faculteit Sociale Wetenschappen 84% 82% -2% 41% 40% -1% 

University College Utrecht 40% 64% 24% 6% 3% -3% 

Eindtotaal 71% 83% 12% 34% 38% 4% 
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* Getallen betreffen actieve bezoldigden, excl. Roosevelt, Geneeskunde/UMC, met een vaste WP-aanstelling niet zijnde directeur onderzoeks-
instituut, rector, of lid CvB, van ten minste 0,2 fte. Onderdeelsindeling cf. Q-rapportages.  
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Deelname Onderwijskundig Leiderschap 
 

Aantal deelnemers Onderwijskundig Leiderschap 

Jaargangen 2000/2001-2015/2016 

Ja
ar
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So
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e 

w
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R
ec

h
t,

 E
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n
o

m
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, 

B
es

tu
u

r 
en

 O
rg

an
is

at
ie

 

U
n

iv
er

si
ty

 C
o

lle
ge

 

U
tr

ec
h

t 

To
ta

al
 

2000-2001   11 1   3       15 

2001-2002 4       1 2 6   13 

2002-2003 5 2 2   2   2   13 

2003-2004 3 4 3   2 2 2   16 

2004-2005 2 3 2 1 2 2 2 1 15 

2005-2006 2 3 2 1 2 5   1 16 

2006-2007 2 2 2 2 1 4 2   15 

2007-2008 4 3 3 2   2 2   16 

2008-2009 5 4 2 1 1 2     15 

2009-2010 5   1 1   2 3 1 13 

2011-2012 2 4 1 3 2 2 2 1 17 

2013-2014 5 4 1 1 1 3 0 1 16 

2015-2016 3 2 2 2   4 2 1 16 

Totaal 42 31 21 14 14 30 23 6 181 

 

 


