
Vooraf 
Op 9 april hebben de minister van OCW en de voorzitters van de koepels VSNU en VH een 
sectorakkoord getekend. In de akkoorden worden afspraken vastgelegd over over de 
kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de universiteiten en de gedeelde 
prioriteiten voor de lopende kabinetsperiode. Universiteiten spreken af om op de volgende 
onderwerpen afspraken te maken voor verbetering van de onderwijskwaliteit: 
 

• intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);  
• onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie;  
• verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);  
• passende en goede onderwijsfaciliteiten;  
• meer en betere begeleiding van studenten;  
• studiesucces inclusief doorstroom; 
• toegankelijkheid en gelijke kansen. 

 
Afspraken moeten tot stand komen in een dialoog tussen studenten, docenten, relevante externe 
belanghebbenden, bestuurders, medezeggenschap en toezichthouders. De afspraken die 
universiteiten maken worden getoetst door de NVAO, als onderdeel van of aanvullend op de 
Instellingstoets, op basis van een specifiek daarvoor ontwikkeld kader. Instellingen moeten deze 
toets voor 2020 hebben doorlopen. In ruil voor kwaliteitsafspraken stelt de minister middelen ter 
beschikking die vrijkomen uit het afschaffen van de basisbeurs, de zogenaamde 
studievoorschotmiddelen. De middelen komen als volgt voor het WO beschikbaar: 
 
x € 1 miljoen* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
90% 
studievoorschotmiddelen 184 217 368 460 

485 550 

waarvan WO 69 82 140 175 184 209 
Oploop 2023 – 2024 voor 
mogelijke financiële 
consequenties WO     

 25 

 
De Universiteit Utrecht zal van deze middelen naar alle waarschijnlijkheid haar aandeel in de 
rijksbijdragen (13%) ontvangen.  
 
In de vorige kabinetsperiode is afgesproken dat universiteiten vanaf 2015 voorinvesteringen doen, 
vooruitlopend op de middelen die vanaf 2019 beschikbaar komen. De Universiteit Utrecht heeft 
deze middelen als volgt ingezet: 
 
Categorie Bedrag 

2018 
Toelichting  Toelichting op het betrekken 

van de medezeggenschap  
Intensiever, kleinschalig 
onderwijs 

M€ 5,9 Meer docenten ten behoeve van 
kleinschalig intensief onderwijs 
(structureel) 

 Ingestemd 

Meer en betere begeleiding 
van studenten 

   

Inzet op talentontwikkeling: 
binnen en buiten de studie 

   

Passende en goede 
onderwijsfaciliteiten 
 

M€ 0,8 Extra afschrijvingslasten ten 
behoeve van additionele 
investeringen onderwijsfaciliteiten 
in collegezalen (structureel) 

Ingestemd 

Verdere professionalisering 
docenten 

M€ 2,0 
 

Programma Educate IT, 
toepassing meer mogelijkheden 
blended learning (tijdelijk jaarlijks 
t/m 2020) 

Geïnformeerd en positief 
beoordeeld 

 M€ 1,9 Onderwijs Gebonden Onderzoek 
(structureel) 

Ingestemd 

 M€ 1,0 Life Long Learning (structureel) Ingestemd 
 
Uitgangspunten en proces 
Voor 2020 moet de Universiteit Utrecht kwaliteitsafspraken hebben gemaakt met OCW. Daarvoor 
hanteren we een aantal uitgangspunten: 

• de universiteit neemt voldoende tijd om kwaliteitsafspraken te formuleren en te bespreken 
met de universitaire gemeenschap;  

• de kwaliteitsafspraken sluiten aan bij het vigerende strategisch plan, zodat ze zijn ingebed 
in de grotere strategie en er geen separate ontwikkelingen ontstaan; 

• de kwaliteitsafspraken vragen een minimale administratieve last; 
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Als we voor de zomer de discussie opstarten over kwaliteitsafspraken binnen de universiteit, dan 
kunnen we besluitvorming begin 2019 afronden. Toetsing door de NVAO kan dan plaatsvinden in 
de loop van 2019. 
 
Een planning ziet er dan als volgt uit zien: 
 
8 mei Informeren RvT, eerste verkenning 
17 mei Informeren decanen in BO, eerste verkenning 
Juni-cyclus UR Eerste verkenning en procesafspraken tussen cvb en UR 
September Brainstorm UR en cvb 
September/oktober Discussiebijeenkomsten onderwijsdirecteuren, studenten 

(assessoren, OC-leden), docenten en stakeholders 
Oktober Opstellen kwaliteitsafspraken 
29 oktober Bespreken voorstel in UR 
Oktober/november Bespreken in BO 
Oktober/november Bespreken in RvT 
10 december Bespreken in UR 
December Bespreken in RvT 
Februari 2019 Instemming UR 
Voorjaar 2019 Indienen bij NVAO 
Tussen maart-juni 2019 Beoordeling door NVAO 
 
De organisatie van het proces ligt in handen van een kleine werkgroep bestaande uit de Algemeen 
directeur, de directeur O&O en een student. Een medewerker van O&O treedt op als projectleider. 
De werkgroep rapporteert aan de voorzitter van het college van bestuur die portefeuillehouder is. 
Bij de totstandkoming van de afspraken betrekken we een diverse afspiegeling van de 
universitaire gemeenschap.  
 
Relatie kwaliteitsafspraken en strategisch plan 2016-2020 
Wat staat er al in het strategisch plan over de thema’s uit de kwaliteitsafspraken? Een korte 
inventarisatie wijst uit dat het strategisch plan 2016-2020 aansluit bij de landelijke ambities die 
zijn geformuleerd in het sectorakkoord. 
 
Thema: 1. Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit) 
De relatie tussen docenten en studenten is cruciaal voor goed onderwijs. Daarom is het belangrijk 
het contact tussen student en docent verder te intensiveren. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten 
op kleinere onderwijsgroepen en community-vorming, en door meer tijd vrij te maken voor 
persoonlijke feedback en individuele begeleiding. Om dit te bereiken is verdere uitbreiding van het 
aantal docenten per student noodzakelijk. Het aanstellen van meer docenten maakt het ook 
mogelijk om de inhoud van het onderwijs te koppelen aan maatschappelijke thema’s en onderzoek 
waardoor de nieuwsgierigheid van studenten en hun onderzoekend vermogen wordt vergroot.  
 
In strategisch plan 2016-2020: 
• “Ons onderwijs is kleinschalig en intensief met regelmatige feedback en nauw contact tussen 

docent en student. Het tutoraat vervult hierin een belangrijke rol. Afgelopen jaren hebben we 
geïnvesteerd in extra docenten. Als komende jaren de beloofde extra overheidsinvesteringen 
door afschaffing van de studiefinanciering vrijkomen, dan zullen wij daarmee doorgaan” 

 
Thema 2: Meer en betere begeleiding van studenten 
Het is de verantwoordelijkheid van de universiteiten en hogescholen om alle studenten gelijke 
kansen te bieden, ongeacht achtergrond, herkomst en vooropleiding. Niet alleen incidenteel, als 
het mis dreigt te gaan, maar ook proactief en structureel. Daarvoor wordt gedacht aan intensieve 
begeleiding en ondersteuning door bijvoorbeeld professioneel opgeleide tutoren, studieadviseurs, 
student-psychologen, student-decanen en studieloopbaanbegeleiders. Betere begeleiding 
voorkomt problemen en zorgt voor optimale ontwikkeling van alle studenten.  
 
In strategisch plan 2016-2020: 
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• “Ons onderwijs is kleinschalig en intensief met regelmatige feedback en nauw contact tussen 
docent en student. Het tutoraat vervult hierin een belangrijke rol.” 

 
Thema 3: Studiesucces 
Alle studenten die daarvoor de capaciteiten hebben moeten de kans krijgen om hun studie 
succesvol te starten en te voltooien. Aandacht voor de doorstroom en toegankelijkheid van het 
onderwijs voor studenten uit het vo en mbo, gelijke kansen, inclusief hoger onderwijs, het 
voorkomen van uitval en het bevorderen van studiesucces blijven belangrijke thema’s voor het 
hoger onderwijs. Op basis van analyse van het studiesucces van de studentenpopulatie kan een 
instelling besluiten haar aandacht primair op bepaalde groepen studenten en/of opleidingen te 
richten en daarvoor doelstellingen te formuleren. 
 
In strategisch plan 2016-2020: 
• Kern van het Utrechtse onderwijsmodel blijft de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. 

Ook kleinschalig en intensief onderwijs, commitment en de vorming van communities blijven 
belangrijke uitgangspunten, omdat ze bijdragen aan het studiesucces van studenten.  

Thema 4: Onderwijsdifferentiatie 
Hogescholen en universiteiten spelen in op de verschillende achtergronden en ambities van 
studenten en de behoeftes van de arbeidsmarkt. Ze doen dat door een gevarieerd aanbod aan 
onderwijstrajecten naar niveau (Ad, Ba, Ma) aan te bieden. Ook wordt geïnvesteerd in 
talentprogramma’s, zoals honours programma’s of programma’s op het gebied van bijvoorbeeld 
maatschappelijke betrokkenheid, ondernemerschap, kunst of sport.  
Daarnaast kunnen hogescholen en universiteiten differentiëren in didactische onderwijsconcepten.  
 
In strategisch plan 2016-2020: 
• We bouwen het honoursonderwijs verder uit en realiseren een universitair Honours College 

als centrale en fysieke plaats voor het universiteitsbrede, interdisciplinaire honoursonderwijs. 
Dit Honours College functioneert als proeftuin voor onderwijsvernieuwing en draagt bij aan 
versterking van ons profiel 

• De universiteit waardeert ondernemende studenten en biedt hun een aantrekkelijke 
omgeving. Het Center for Entrepreneurship, StudentsInc en UtrechtInc ondersteunen 
studenten bij hun ambities op het gebied van ondernemerschap. 

• We gaan actief stimuleren dat studenten maatschappelijk betrokken zijn en gaan hun 
activiteiten op dat gebied ook waarderen. 

 
Thema 5: Passende en goede onderwijsfaciliteiten 
Het is van belang dat de studiefaciliteiten en –infrastructuur intensief en kleinschalig onderwijs 
bevorderen. Digitale bronnen kunnen nog beter worden geïntegreerd in het onderwijsproces: 
studenten moeten de onderwijsomgeving, zowel fysiek als digitaal, optimaal kunnen benutten in 
hun studieproces. De studiefaciliteiten en -infrastructuur moeten aansluiten op de eisen van het 
onderwijs van de toekomst.  
 
In strategisch plan 2016-2020: 
• “We zorgen voor goed geoutilleerde onderwijsruimten en een moderne digitale 

leeromgeving. We zetten het programma Educate-it voort. In 2020 is blended learning een 
onlosmakelijk element van het Utrechtse onderwijs. Ook intensiveren we onze inspanningen 
om het Utrechtse onderwijsmateriaal digitaal en open beschikbaar te stellen.” 

• We maken ook meer gebruik van innovatieve digitale mogelijkheden om studenten 
internationale en interculturele vaardigheden te laten opdoen. Voor de thuisblijvers 
ontwikkelen we op veel meer plekken een internationale leeromgeving en voor internationale 
studenten breiden we de mogelijkheid uit om onderwijs op afstand te volgen. 

 
Thema 6: Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit) 
Goede en betrokken docenten zijn de sleutel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ingezet kan 
worden op verdere professionalisering van docenten. Daarbij hoort ook meer waardering voor de 
werkzaamheden van docenten, bijvoorbeeld door in het wetenschappelijk onderwijs meer 
aandacht te hebben voor onderwijsprestaties. Docenten moeten ook op de hoogte kunnen blijven 
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van de laatste inhoudelijke, didactische en digitale ontwikkelingen. Hierbij helpt het om het eigen 
onderwijsmateriaal te mogen delen en dat van anderen te kunnen benutten. Docenten zouden 
meer mogelijkheden moeten hebben om zichzelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld – in het geval van 
hbo-docenten - door zelf onderzoek te gaan doen. 
 
In strategisch plan 2016-2020: 
• We investeren verder in de professionalisering van docenten en in de waardering voor 

onderwijs en docentschap. Er komt een Centre for Academic Teaching voor alle leergangen 
en professionaliseringstrajecten van docenten. We herijken het Teaching Fellow programma 
en breiden het aantal onderwijshoogleraren fors uit. Ook evalueren we de trajecten voor 
Basis- en Seniorkwalificatie Onderwijs. We overwegen om deze trajecten uit te breiden met 
een vorm van ‘permanente professionalisering’ die aansluit bij de behoefte aan een leven lang 
leren.  

• Om het aantal internationale studenten te verhogen gaat het aantal Engelstalige 
programma’s omhoog, zowel in de bachelor- als masterfase. We ontwikkelen een passend 
aanbod om docenten daarbij te ondersteunen. Doel is dat zij over de interculturele en talige 
vaardigheden beschikken om de internationale studentengemeenschap optimaal te bedienen. 

 
 
  


