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Nota 2015 

 
U treft hierbij een aantal hoofdstukken aan van de Nota 2015. 
De Nota 2015 is een uitwerking van de Nota Ambitie en krimp die wij in februari met u 
bespraken.  Met het college spraken wij af dat wij de complete Nota 2015 zullen indienen bij de 
begroting 2013. De nota zal bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

Inhoud Nota 2015 

 
A. Profiel van de faculteit 

1. visie 
2. organisatie 

 
B. Financieel perspectief  

1. kader faculteit 
2. budgetten voor de departementen 
 

C. Uitwerking van het profiel naar: 
1. onderzoek 
2. onderwijsmodel bachelorprogramma’s 
3. teaching load model 
4. bedrijfsvoering 

 
D. Ist en Soll: acties, al ondernomen en nog te ondernemen 
 
E. Conclusies. 

 
Bespreking juni 2012 

De inhoud van de hoofdstukken die wij in juni met de departementshoofden, onderwijs- en 
onderzoekdirecteuren en de faculteitsraad bespreken, is de laatste twee maanden besproken 
met het college van bestuur, met uitzondering van de detailuitwerking in hoofdstuk C3.  
Op 26 juni is er een facultaire informatiebijeenkomst over dezelfde hoofdstukken. 
 
Het gaat om de volgende hoofdstukken: 
- Hoofdstuk A. 
- Hoofdstuk B1. 
- Hoofdstuk C. 
 
De uitwerking naar departementale budgetten in hoofdstuk B2 wordt deze zomer opgesteld, 
binnen het onder B1 geschetste kader en op basis van de uitgangspunten die in C1. en C2. zijn 
beschreven. Daarna kunnen ook de hoofdstukken D. en E. geschreven worden. 
 
Deze aanlevering in twee gedeelten betekent ook dat de hoofdstukken die nu voorgelegd 
worden in de zomer geïntegreerd worden in de complete nota, waarbij ook nog aandacht wordt 
besteed aan consistentie in formulering en definities. Dat betekent dat redactie en vormgeving 
van de teksten die we nu voorleggen nog kunnen worden aangepast, maar dat geldt niet voor 
de inhoud, tenzij de besprekingen in juni daar nog aanleiding toe geven. 
 
Het bestuur, 7 juni 2012 
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Hoofdstuk A Profiel van de faculteit Geesteswetenschappen 
 
 

A1. Visie 
 
De Faculteit Geesteswetenschappen is een brede researchfaculteit, nationaal en internationaal 
herkenbaar door haar hoge kwaliteit van onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie. Zij 
profileert zich op het gebied van het Europese kennis- en gedachtegoed zowel historisch - van 
de klassieke filosofie tot en met de modernste letterkunde - als geografisch - van West-Europa 
via de Verenigde Staten naar gebieden waar de wisselwerking met het westerse denken plaats 
vindt. Onderwijs en onderzoek zijn primair gericht op het leveren van bijdragen aan een beter 
begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele 
context. Bestudering van internationale ontwikkelingen geschiedt vanuit het Europese 
perspectief. Het kompas van de faculteit is gericht op de uitdagingen waarvoor de samenleving 
zich de komende jaren ziet gesteld, door zoveel mogelijk de bestaande aansluiting bij de huidige 
en toekomstige nationale en Europese onderzoeksagenda’s te versterken en waar nodig te 
zoeken. 
 
  
Strategisch Plan Universiteit Utrecht 2012 - 2016 

Het profiel van de Faculteit Geesteswetenschappen past binnen de kaders die de Universiteit 
Utrecht onlangs heeft uitgezet in het Strategisch Plan 2012 – 2016 ”Utrecht University: 

Curiosity-driven, relevant to society”. De prestatieafspraken die de universiteit in dit Strategisch 
Plan presenteert, betreffen de kwaliteit en profilering van onderwijs en onderzoek, versterking 
van de activiteiten op het gebeid van kennisvalorisatie en een doelmatige besteding van 
middelen.  
 
De prestatieafspraken voor het onderwijs hebben consequenties voor de inrichting van ons 
onderwijs, zowel in de bachelor- als in de masterfase. Verdere profilering van ons onderwijs 
betekent dat ingezet wordt op versterking van de Religiewetenschappen met een profiel 
waarbinnen ruime aandacht is voor het Midden-Oosten, in het bijzonder de studie van de Islam, 
waarbij de hoofdrichting Theologie wordt afgebouwd. De opleiding Portugese taal en cultuur 
wordt afgebouwd, de instroom is gesloten per september 2014. 
 
 
Onderzoek 

De Faculteit Geesteswetenschappen onderscheidt zich in het bijzonder door haar onderzoek 
naar de ontwikkeling van de instellingen, normen en ideeën die relevant zijn voor een open, 
duurzame en rechtvaardige samenleving en de ontwikkeling van een dynamische, meertalige 
cultuur. Zij wil inzicht verkrijgen in de oorzaken van de specifieke inrichting en aard van de 
formele en informele instituties, met name over de lange termijn, en zij reflecteert kritisch over 
hun legitimiteit. Zij doet dit langs twee lijnen: enerzijds onderzoekt zij de veranderende 
inrichting van het maatschappelijke, culturele, economische en politieke verkeer, en anderzijds 
de grondslagen van taal, communicatie, cognitie, cultuur en wetenschap. Samen dragen deze 
benaderingen bij aan een omvattend begrip van de ontwikkeling van de samenleving en het 
denken. Daarmee hebben ze directe relevantie voor de problemen waarmee samenlevingen zich 
nu en in de komende jaren bezig houden. De onderzoekers binnen de faculteit laten zich 
inspireren door actuele vraagstukken en willen een bijdrage leveren aan de oplossing daarvan. 
Hun onderzoek is veelal interdisciplinair van karakter en kent een sterke conceptuele en 
theoretische component, met empirische toetsing en historische en comparatieve analyse als 
belangrijkste methodieken. 
  
Vanuit dit profiel heeft de faculteit een duidelijke inbreng in de universitaire strategische 
thema’s Institutions: Dynamics of Society, Youth and Identity en Sustainability. 

 
Deze inbreng is mogelijk doordat het facultaire onderzoek een brede aansluiting heeft bij de 
focusgebieden, waarin de sterkste onderzoeksgroepen een centrale rol spelen: 
� Origins and Impacts of Institutions (hierna Institutions genoemd), 
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� Cultures and Identities,  
� Neuroscience and Cognition, 
� Conflicts and Human Rights, 
� History and Philosophy of the Sciences en the Humanities (HPhSc). 
 
Aan Institutions: Dynamics of Society dragen sociaal-economische geschiedenis en antieke 
cultuur bij via het focusgebied Institutions, daarnaast kunnen het programma Normativity and 
Human Action en het Ethiek Instituut aansluiten bij aspecten van dit programma. Ook 
onderdelen van Cultures and Identities, zoals het succesvolle genderprogramma, zullen een 
bijdrage kunnen leveren. 
Bij Youth and Identity sluiten taalwetenschap en andere onderzoeksprogramma’s die nu onder 
het focusgebied Cultures and Identities vallen, aan. 
Voor Sustainability is op aspecten eveneens een bijdrage mogelijk vanuit het programma 
Normativity and Human Action. 
In het Descartes Centrum blijft HPhSC (geschiedenis van de filosofie en theoretische filosofie) 
zichtbaar. 
 
Aan het onlangs gestarte universitaire stimuleringsprogramma Educational and Learning 
Sciences wordt eveneens vanuit taalwetenschap bijgedragen, met name door de 
communicatiewetenschappen. 
Aansluiting bij de landelijke topsector Creative Industries is mogelijk voor delen van media 
studies en andere groepen binnen Cultures and Identities. 
 
Actielijnen en investeringen 

De faculteit richt de komende jaren de aandacht vooral op het verder uitbouwen van: 
 
1. Het focusgebied Institutions binnen het strategische thema Institutions: Dynamics of 

Society. Daarbij wordt ook de link naar Youth and Identity en Sustainability onderzocht 
en gelegd. 

 
2. Het focusgebied Cultures and Identities binnen de thema’s Institutions: Dynamics of 

Society en Youth and Identity. Ook worden onderzoeksprojecten ontwikkeld vanuit het 
focusgebied op het gebied van Creative Industries. 

 
3. De expertise op het gebied van de linguïstiek vanuit het focusgebied Neuroscience and 

Cognition in het kader van het strategische thema Youth and Identity en het 
stimuleringsprogramma Educational and Learning Sciences. 

 
4. Het focusgebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities binnen het 

Descartes Centrum. 
 
5. Het onderzoek binnen het Ethiek Instituut, zowel binnen de strategische thema’s als 

daarbuiten, met name in het kader van Horizon 2020. 
 
Een en ander betekent dat de faculteit nadere keuzes zal maken in het onderzoek 
(programmaniveau) om maximaal in te spelen op externe ontwikkelingen en aan te sluiten bij 
maatschappelijke vragen. Daarnaast zal op individueel niveau de kwaliteit een grotere rol 
spelen. Daardoor wordt investeringsgeld vrijgemaakt, nodig om voldoende middelen extern te 
verwerven voor een vitale onderzoeksomgeving. 
 
 
Onderwijs: disciplinair en breed tegelijk 

De faculteit biedt disciplinair onderwijs aan op een viertal geesteswetenschappelijke 
kennisdomeinen: taal, media & cultuur, (kunst)geschiedenis en wijsbegeerte & 
religiewetenschap. Binnen de vier kennisdomeinen heeft de faculteit bachelor- en 
masterprogramma’s op het gebied van de taalkunde, letterkunde, cultuurstudies, 
communicatiekunde, mediastudies, genderstudies, kunstgeschiedenis en muziekwetenschap, 
geschiedwetenschappen, filosofie, religiewetenschappen en kunstmatige intelligentie.  
Hiernaast verzorgt Geesteswetenschappen de brede bacheloropleidingen Taal– en cultuurstudies 
en Liberal Arts and Sciences.  
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De faculteit biedt honours programmes aan, waaronder het Humanities College en het 
universiteitsbrede Descartes College. 
 
Het onderwijs is zowel disciplinair als interdisciplinair ingericht in verschillende programma’s. 
Studenten in de bachelorfase worden opgeleid tot gespecialiseerde en tevens breed gevormde 
academici. Zij kunnen zich vervolgens in de masterfase concentreren op een (inter)disciplinaire 
specialisatie die hen voorbereidt op een goede positie binnen publieke en private organisaties of 
een vervolgopleiding binnen en buiten Nederland van hoge kwaliteit in de wetenschap.  
De opleidingen bieden persoonlijk, activerend onderwijs aan waarbij de betrokkenheid van 
studenten en docenten voorop staat. Opleidingen garanderen een beredeneerde mix van werk- 
en hoorcolleges en andere onderwijsvormen. De studenten kennen een grote mate van 
keuzevrijheid en worden daarin voortdurend begeleid door docenten die hen de weg wijzen in 
het aanbod van helder gestructureerde cursuspakketten met duidelijke leerlijnen. 
 
De faculteit zal in de komende jaren bijzondere aandacht blijven schenken aan het gebied van 
de educatie en het verder uitwerken van de agenda zoals die in het universitaire programma 
Utrechts Actieplan Leraren is opgesteld. 
Op het gebied van het onderwijs versterkt de faculteit de komende jaren de samenwerking met 
de faculteit Rechtsgeleerdheid, economie, bestuur en organisatie (Rebo), met name op het 
gebied van Internationale Betrekkingen. Daartoe zal zij samen met Rebo onder meer het 
Utrecht University Centre for International Studies (UCIS) in het leven roepen. 
De faculteit streeft naar intensieve(re) samenwerking op specifieke terreinen met haar 
zusterfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. 
 
 
Kennisvalorisatie 

De faculteit rekent kennisvalorisatie tot een van haar kerntaken. Zichtbaarheid van de 
geesteswetenschappen in het brede maatschappelijke domein is meer dan de optelsom van 
momenten waarop ons onderwijs of onderzoek aandacht in de media krijgt. In de samenleving 
is de faculteit zichtbaar door actief te stimuleren dat expertise en resultaten van onderwijs en 
onderzoek voor een breder, niet-academisch publiek toegankelijk worden gemaakt. Bedrijven, 
overheid en organisaties kunnen bij de faculteit terecht voor contractonderzoek, een 
onafhankelijk advies of een bijdrage aan een congres of tentoonstelling. Zo zetten de sociaal-
economisch historici hun expertise ook in voor geschiedschrijving van bedrijven, leveren de 
ethici adviezen en trainingen op het terrein van de ethische/morele aspecten van discussies 
binnen ministeries en bedrijven, en geven de neerlandici taaladviezen aan een diverse groep 
maatschappelijke organisaties.  
Kennisvalorisatie beperkt zich niet tot onderzoek voor derden. Er verschijnen veel vakpublicaties 
waardoor fundamentele kennis voor een breed publiek toegankelijk wordt. Daarnaast heeft de 
faculteit een hechte band met het voortgezet onderwijs en levert met het Centre for the 
Humanities een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijk culturele ontwikkeling van de stad 
en de regio Utrecht. Zij investeert in projecten als de Vrede van Utrecht, Utrecht Culturele 
Hoofdstad, talloze culturele festivals etc. Via onderzoeksprojecten op het gebied van gaming 
draagt de faculteit bij aan de culturele industrie die in de regio Utrecht sterk verankerd is. 



Nota 2015 versie faculteitsraad GW 120622  5

 
 

A2. Organisatie 
 
De onderverdeling in vier kennisdomeinen vertaalt zich in de organisatie, die vanaf 2013 vier 
departementen kent, zes Schools en vier onderzoekorganisaties. Deze organisatie-indeling voor 
het kennisdomein bepaalt ook de organisatie van de bedrijfsvoering. 
 
Departementen 

De faculteit heeft vier departementen:  
� Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 
� Media- en Cultuurwetenschappen 
� Talen 
� Wijsbegeerte en Religiewetenschap 
 
Het departement Talen is een fusie van de departementen Moderne Talen en Nederlands, het 
departement Wijsbegeerte en Religiewetenschap is een fusie van Wijsbegeerte en het 
voormalige departement Godgeleerdheid in een herziene vorm. 
Deze departementen vormen de thuisbasis voor het wetenschappelijke personeel. De 
departementshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor het financiële en personeelsbeleid en 
hebben daarvoor alle bevoegdheden, vastgelegd in de mandaatregeling van de faculteit. 
 
 
Schools 

De faculteit heeft zes Schools: vijf Undergraduate Schools en een Graduate School. 
 
Undergraduate Schools 

De bacheloropleidingen zijn georganiseerd in de Undergraduate Schools. Vier daarvan volgen de 
indeling van de kennisdomeinen in departementen, de vijfde School is de School Liberal Arts die 
verantwoordelijk is voor Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences.  
Vanwege deze indeling in domeinen wordt de opleiding Communicatie- en 
Informatiewetenschappen ondergebracht bij de Undergraduate School Talen. 
 
De ordening van opleidingen per Undergraduate School is dan: 
 
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis  
� Geschiedenis 
� Kunstgeschiedenis  

 
Liberal Arts 
� Liberal Arts & Sciences 
� Taal- en Cultuurstudies 
 
Media- en Cultuurwetenschappen  
� Muziekwetenschap 
� Theater-, film- en televisiewetenschap 

 
Talen 
� Communicatie- en Informatiewetenschappen 
� Duitse taal en cultuur 
� Engelse taal en cultuur 
� Franse taal en cultuur 
� Italiaanse taal en cultuur 
� Keltische talen en cultuur 
� Literatuurwetenschap 
� Nederlandse taal en cultuur 
� Spaanse taal en cultuur 
� Taalwetenschap 
 
Wijsbegeerte en Religiewetenschap 
� Islam en Arabisch [nb. er is nog overleg over al dan niet integratie in Religiewetenschap]  
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� Kunstmatige Intelligentie 
� Religiewetenschap 
� Wijsbegeerte 
 
De inhoud van de honoursprogrammes die de faculteit aanbiedt, bepaalt bij welke School ze 
worden ondergebracht. 
 
 
Graduate School 
De Graduate School is verantwoordelijk voor het masteraanbod en de PhD opleiding. De School 
is onderverdeeld in vier kamers. Voor het masteraanbod zijn er drie (masters, researchmasters 
en educatieve masters).Binnen deze kamers wordt de indeling naar de vier domeinen 
aangebracht. De vierde kamer betreft de PhD opleiding.  
Ook in de kamers van de Graduate School zal de indeling naar vier domeinen worden 
aangebracht. 3 
 
De directeuren van Schools (onderwijsdirecteuren) zijn programmadirecteuren: zij zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de opleidingen en de kwaliteitszorg in 
alle aspecten, waaronder de docentkwaliteit. 
 
 

Onderzoekorganisaties  

De indeling in kennisdomeinen is ook leidend voor de onderzoekorganisatie.  
De faculteit heeft vier onderzoekinstituten: 
� Onderzoekorganisatie voor (kunst)geschiedenis 
� Onderzoekorganisatie voor cultuur- en literatuurwetenschap 
� Onderzoekorganisatie voor taalwetenschap (UiL OTS) 
� Onderzoekorganisatie voor wijsbegeerte en religiewetenschap. 
Omdat bij de talen het onderzoek vanuit linguïstisch of letterkundig/cultureel oogpunt plaats 
vindt, blijft voor de talen de al bestaande tweedeling naar taalkundig en letterkundig onderzoek 
gehandhaafd. 
 
Aan het hoofd van deze organisaties staan de programmadirecteuren: zij zijn inhoudelijk 
verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van de onderzoekprogramma’s die bij hun 
organisaties zijn ondergebracht en verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in alle aspecten 
waaronder de kwaliteit van de begeleiding van promovendi en (jonge) onderzoekers. 
 
 
Tripartiet overleg 

De leidinggevenden van departementen, Schools en onderzoekorganisaties overleggen 
regelmatig (minimaal eenmaal per twee maanden) over alle aspecten van het kennisdomein 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In dit overleg worden de ontwikkelingen binnen de 
onderwijs- en onderzoekprogramma’s afgestemd op personele en financiële besluiten en vice 
versa. Het faculteitsbestuur overlegt twee maal per jaar met dit tripartiet overleg (p&c cyclus). 
 
 
Bedrijfsvoering 

De indeling naar domeinen heeft consequenties voor de bedrijfsvoering, zie daarvoor hoofdstuk 
C4.  
 

                                                
3 Deze nota bevat geen voornemens over het masteraanbod, uitgezonderd de researchmasterprogramma’s 
(zie hoofdstuk C1). De vervolgstap voor de andere programma’s zet de faculteit in 2013, wanneer de 
herprogrammering van de bachelorprogramma’s duidelijk is en de resultaten van de onderwijsvisitaties 
bekend zijn.  
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Hoofdstuk B Financieel perspectief 

 
 
B1. Kader faculteit 
 
Het financieel perspectief 2015 is afgeleid van de Kaderbrief 2013 van het college van bestuur. 
Deze kaderbrief vormt voor de faculteiten het startpunt van de begroting 2013, maar geeft 
tevens de verwachtingen van het college weer voor wat betreft de middelenontwikkeling in 
2014 en 2015. De middelenontwikkeling is in de huidige economische en politieke situatie 
moeilijk te voorspellen.  
Het college is in de kaderbrief 2013 gematigd positief over de financiële toekomst van het WO. 
Het hoofdlijnenakkoord lijkt tot 2016 stabiliteit in de financiering te beloven. De BTW-verhoging 
met 2% brengt voor de universiteiten een lastenverzwaring met zich mee, maar deze heeft 
geen betrekking op de personele lasten en blijft qua effect dus relatief gering. Het college  
anticipeert niet op mogelijke verslechteringen die na de verkiezingen uit een nieuw 
regeerakkoord zouden kunnen voortkomen. Deze wat optimistische blik wordt enigszins 
genuanceerd doordat in de inleiding van de brief meerdere malen wordt gewezen op het risico 
dat de uiteindelijke uitkomsten wel eens flink kunnen tegenvallen. Dit pleit ervoor in de raming 
voor 2015 enige ruimte in te bouwen om tegenvallers te kunnen opvangen.  
       
Het perspectief dat het college van bestuur schetst voor 2015 is aldus minder negatief dan 
hetgeen in 2012 werd voorzien voor 2013 en 2014. Aangezien de kaderbrief 2012 het startpunt 
vormde voor de eerste verkenning van het perspectief voor Geesteswetenschappen (de nota 
Ambitie & Krimp), is het kader voor de herstructurering minder ongunstig dan voorzien. 
 
(x 1000 euro)  2012  2013  2014  2015 
 
Kaderbrief 2012  43.321  41.611  41.143      
Kaderbrief 2013   42.285  42.510  42.772 
 
De verwachting voor 2015 is dus k€ 1.629 minder ongunstig dan die welke vorig jaar voor 2014 
werd geformuleerd in kaderbrief 2012.  
In Ambitie & Krimp is op basis van de kaderbrief 2012 een target geformuleerd van k€ 4.300. 
Hiervan is k€ 1.000 als doelstelling opgenomen in de begroting 2012. Na aftrek van de 
middelenverruiming kaderbrief 2013 blijft er dus nog een ombuigingstarget van ongeveer k 
€1.650 voor 2015.  
 
 
De middelenverdeling 

 
De kaderbrief 2013 stelt het door het “Universitair VerdeelModel” op basis van de facultaire 
prestaties berekende budget voor Geesteswetenschappen vast, aangevuld met toewijzingen uit 
de beleidsmiddelen. Die beleidsmiddelen betreffen voor 2015 alleen de middelen voor de 
universiteitshoogleraren. Aan het door het college toegewezen budget worden toegevoegd de 
inkomsten die de faculteit realiseert uit detacheringen naar o.a. University College en de 
Lerarenopleiding (900 k€). 
 
Op de toegewezen middelen worden de ‘vaste lasten’ in mindering gebracht. Dit betreffen de 
huisvestingslasten, ICT, facilitaire lasten, het ASC, de afschrijvingen en de wachtgeldlasten. Het 
resterende budget is beschikbaar voor de uitvoering van het onderwijs en het onderzoekproces, 
voor ondersteuning van deze processen en voor bestuur.  
 
• Op de huisvestingslasten wordt een bezuiniging van 150 k€ ingecalculeerd. 
 
• De ondersteuning van de faculteit (OBP) is georganiseerd in ketens. De kosten van de 

ondersteuning bedragen – inclusief de werkbudgetten - 7,7 miljoen euro. Hier is rekening 
gehouden met een bezuinigingstarget van k€ 350. 
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• Onder de bestuurslasten vallen de loonkosten van het bestuur en de kosten van 
faculteitsraad, facultaire commissies en bestuursbeurzen. 
 

• Beleidsruimte: het bestuur reserveert een bedrag ( 1,0 m€) om de invoering van alle 
veranderingen te faciliteren en de daarbij mogelijk optredende fricties te kunnen 
ondervangen.  
 

• Risico loonkostenontwikkeling: de raming 2015 is opgesteld op basis van het loonpeil 1-1-
2012. De ontwikkeling van salarissen, sociale premies en pensioenpremies is zeer ongewis. 
De faculteit reserveert een bedrag van 1,2 m€ (1.02 m€ WP en 180 k€ OBP) voor mogelijke 
negatieve ontwikkelingen.  
 

• Voor de bibliotheek wordt een bedrag van k€ 950 miljoen euro gereserveerd. Hierbij is 
uitgegaan van een bezuiniging van k€ 50. 
 

• Universiteitshoogleraren: het budget voor deze UU-hoogleraren wordt apart door het college   
ter beschikking gesteld. Deze middelen worden niet toegekend voor de taken die de faculteit 
heeft en worden dus niet in de verdeling onderzoek / onderwijs meegenomen. 
 

• De geoormerkte onderwijs- en onderzoekmiddelen zijn specifiek toegewezen onderwijs en 
onderzoeksbudgetten die een eenmalig of een meerjarig karakter kunnen hebben. Het gaat 
om middelen die met een specifiek doel aan de faculteit zijn toegewezen (bv. door het 
college of om bijzondere situaties waarin het verdeel model van de faculteit niet voorziet. 
Voorbeelden van toewijzingen die voor 2015 gelden zijn: de middelen voor de UU-
hoogleraren, de financiering van de technische infrastructuur van UiL OTS, het Centre for 
the Humanities, het Descartes Centrum en de Graduate School.  
 
 

De middelenverdeling resulteert in een aan de departementen toe te kennen budget van k€ 
21.631. Op basis van hetgeen in Ambitie & Krimp is gesteld ten aanzien van de verlaging van de 
onderzoekstijd kan dit budget indicatief worden verdeeld volgens de bijgestelde verdeelsleutel 
60/40 over onderwijs en onderzoek.  
 
Dit zou betekenen dat beschikbaar is voor onderwijs k€ 12.979 en voor onderzoek k€ 8.652. 
Daarnaast zijn beschikbaar de geoormerkte bedragen.  
 
De verdeling is indicatief, maar vormt wel een kader. Het teaching load / DCU model stelt ons in 
staat de kosten van het onderwijs te bepalen direct vanuit de formatiebehoefte van de 
onderwijsactiviteiten. Dat opent ook de mogelijkheid de onderwijsformatie kostenefficiënt in te 
vullen, waardoor de verdeling onderwijs / onderzoek flexibeler wordt. 
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Hoofdstuk C Uitwerking van het profiel 
 

 
C1. Onderzoek. 
 
In het onderzoek legt de faculteit in toenemende mate de nadruk op aansluiting bij de 
focusgebieden en strategische thema’s en richt zij zich op uitdagingen in nationale en Europese 
programma’s (Topsectoren en EU Grand Challenges/Horizon 2020). Van onderzoekprogramma’s 
wordt daarom verwacht dat zij zich waar mogelijk op dit soort externe uitdagingen richten, 
waardoor ze de earning capacity van de faculteit versterken.  
Earning capacity op deze gebieden zal één van de indicatoren zijn in het al aangekondigde 
proces van dynamisering van de onderzoekscapaciteit, een proces waarbij bewezen kwaliteit in 
belangrijker mate de maatstaf wordt voor het toekennen van onderzoekscapaciteit en middelen 
aan individuen en programma’s.  
Deze dynamisering krijgt als volgt gestalte: 
 
� de norm-capaciteit voor onderzoek voor hoogleraren en UHD’s wordt gesteld op 0.4, maar 

wordt gedifferentieerd toegepast (zie onder); 
� de norm-capaciteit voor onderzoek voor UD’s wordt gesteld op 0.3, en wordt eveneens 

gedifferentieerd toegepast (zie onder); 
� excellent presterende medewerkers kunnen een ophoging van onderzoekscapaciteit krijgen; 

dit kan gelden voor maximaal 50% van de vaste staf; 
� in kwaliteit of output onvoldoende presterende medewerkers komen in aanmerking voor 

vermindering van onderzoekstijd tot een minimum van 0.2; 
� de kwaliteit van onderzoeksprogramma’s wordt gelabeld in drie categorieën: excellent, goed 

en voldoende; 
� excellent presterende programma’s die het profiel van faculteit en universiteit versterken 

kunnen in de toekomst een beroep doen op een nieuw te creëren facultaire beleidsruimte 
onderzoek voor extra uitgaven in de sfeer van seed money voor onderzoeksaanvragen, 
tijdelijk personeel of extra faciliteiten;  

� aan de gezamenlijke directeuren van de onderzoekorganisaties wordt verzocht om na de 
zomer van 2012 met een voorstel te komen voor sets van indicatoren (zoals visitatiescore, 
earning capacity) en wegingsfactoren die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van 
respectievelijk individuele onderzoekers en programma’s. De indicatoren voor de 
beoordeling van individuele onderzoekers worden gekozen volgens het model van het 
KNAW-rapport Kwaliteitsindicatoren voor Onderzoek in de Geesteswetenschappen (2011) en 
zullen een (meer gearticuleerde) vervanging bieden voor de normen die in het huidige 
Kwaliteitsplan Onderzoek worden vermeld en die bij de recente operatie ophoging 
onderzoekstijd zijn gebruikt. De vice-decaan onderzoek zal voor dit voorstel een voorzet 
geven. Op basis van dit voorstel stelt het faculteitsbestuur de te gebruiken indicatoren en 
wegingsfactoren vast; 

� het bestuur ontwerpt vervolgens in het najaar een procedure voor de beoordeling van zowel 
individuele onderzoekers als programma’s; 

� deze beoordelingen zullen voor het eerst de facto plaatsvinden in het voorjaar van 2013 
(wanneer de resultaten van alle onderzoekvisitaties bekend zijn), waarna de resultaten 
geëffectueerd zullen worden per 1 september 2013. De resultaten van de dynamisering van 
de onderzoekcapaciteit van individuele medewerkers kan aldus worden meegenomen bij de 
bestaffing van het onderwijs voor cursusjaar 2013-2014; 

� deze beoordelingen zullen daarna driejaarlijks herhaald worden, zodat telkens gebruik 
gemaakt kan worden van de resultaten van visitaties en midterm-evaluaties. 

 
 
Beleidsplan researchmasters. 

In het voorjaar van 2013, dus na ommekomst van de visitatierapporten en de facultaire 
beoordeling van de programma’s, komt het bestuur met een beleidsplan voor de toekomst van 
de facultaire researchmaster rogramma’s.  
 
Uitgangspunten daarbij zullen zijn: 
� Een streefgetal voor de instroom van tenminste 20 studenten (het normgetal van het 

universitaire strategisch plan). 
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� Researchmasters zijn gekoppeld aan onderzoekprogramma’s die in de facultaire beoordeling 
als goed tot excellent gelabeled worden. 

� Efficiënte programmering, zeker bij de kleinere programma’s. Dit kan bijvoorbeeld door het 
opnemen van cursussen die figureren in meerdere programma’s, door landelijke of 
internationale samenwerking, door gebruik te maken van het aanbod onderzoekscholen, of 
door inzet van tutorials en onderzoekstages. 

 
Op basis van een beredeneerde (i.e. niet ‘blinde’) toepassing van deze uitgangspunten stelt het 
bestuur vastgesteld op welke gebieden de faculteit researchmasterprogramma’s wil (blijven) 
aanbieden en hoe die moeten worden ingericht. 
Normen voor de bestaffing van de researchmaster programma’s worden in de tussentijd 
opgenomen in het facultaire teaching load model.  
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C2. Onderwijsmodel bachelorprogramma’s. 

 

 
1. Onderwijsvisie 
 
De onderwijsvisie van de faculteit past binnen de kaders die de Universiteit Utrecht heeft 
uitgezet in het project BaMa 3.0 en bij de strategische afspraken die gemaakt zijn met OC&W, 
met name: 

- terugdringen uitval 
- faciliteren van doeltreffende switch 
- verhogen van het studierendement 
- minimaal aantal contacturen in de bachelor van 12 per week 
- kleinschalig(er) onderwijs. 

 
De faculteit biedt een breed palet aan majors waarin de verscheidenheid van disciplines tot 
uitdrukking komt. Daarnaast verwerven de studenten kennis op gebieden die niet direct bij de 
major horen, maar die onderdeel zijn van het zenuwstelsel van de geesteswetenschappen. Zo 
verkrijgen ze in de faculteitsbrede context competenties op de terreinen van taal en 
communicatie, geschiedenis, cultuur, media, wijsbegeerte en religie. Tevens worden ze 
onderwezen in de grondslagen, de methodieken en de maatschappelijke verankering van de 
wetenschap. 
 
De nieuwe onderwijsopbouw beoogt doelmatigheid in het onderwijs en een gestructureerde 
doorstroom van studenten te bereiken door middel van: 
 
1. Samenhang: de (disciplinaire) major heeft een duidelijke opbouw, context en leerlijn. 
2. Community: de opbouw en de didactiek van de major zijn gericht op het creëren van een 

gemeenschap van studenten (en docenten) in de major. 
3. Geesteswetenschappelijke profilering: door middel van academische contextcursussen en 

het GW-minor-pakket krijgen de studenten een brede(re) en stevig(er) 
geesteswetenschappelijke basis. 

 
Dit hoofdstuk besteedt met name aandacht aan de structuur van de bachelor. Onderwerpen die 
terdege bijdragen aan doelmatig onderwijs zoals matching, activerende didactiek, honours en 
internationalisering worden in dit hoofdstuk niet nader uitgewerkt. 
 
 
2. Opzet van het bacheloronderwijs 

 
2.1 Domeinen 
Het onderwijsaanbod is ontwikkeld en geprofileerd binnen de universitaire kaders vanuit vier 
domeinen die gezamenlijk de kennisgebieden van het bredere geesteswetenschappelijk profiel 
bestrijken en die een belangrijke structurerende rol spelen in de keuzeruimte en 
keuzemomenten van de student.  
 
Er zijn vier domeinen gedefinieerd: 

- talen (i.e. taal en literatuur) en communicatie4 
- geschiedenis (inclusief kunstgeschiedenis) 
- media en cultuur 
- wijsbegeerte (inclusief CKI) en religiewetenschap. 

 
2.2 Diepte en verbreding - keuze en structuur - onderwijspakketten 

Binnen het onderwijsaanbod hebben studenten ruime mogelijkheden voor verbreding. De 
ervaring leert echter dat het ‘cafetariamodel’ weinig effectief is: een te grote vrijheid met 
onvoldoende structuur binnen het omvangrijke cursusaanbod maakt dat veel studenten door de 
bomen het bos niet meer zien. Het gevolg is dat studenten de mogelijkheden in de 
profileringsruimte niet ten volle benutten. Daarom zijn in het nieuwe model de keuzes 
gestructureerd in samenhangende pakketten van elk 30 ec (in principe vier cursussen). Door 

                                                
4 waaronder CIW valt 
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een verstandige combinatie van pakketten kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op 
vervolgtrajecten. 
 
2.3 Basismodel 

De uitgangspunten voor het onderwijs leiden tot een basismodel voor de bachelor. 
De bachelor bestaat uit twee onderdelen: de major (120 ec) en de 
profileringsruimte (60 ec), waarbij alle cursorische onderdelen bestaan uit eenheden van 7,5 
ects. Een minor is een pakket van 4 cursussen behorende tot een andere major, dat de student 
in de profileringsruimte kiest. 
 
A Major (120 ec) 
A-1 verplichte majorgebonden basiscursussen (2 pakketten, 2x30=60 ec) 
A-2 majorgebonden keuzeruimte - samenhangend verdiepingspakket (30 ec) 
A-3 academische context major - verplicht binnen major-domein (2x7,5 =15 ec) 
A-4 academische context GW - keuze binnen ander dan major-domein (7,5 ec) 
A-5 bachelor-eindwerkstuk (7,5 ec) 
 
B Profileringsruimte (60 ec) 
B-1 minor-pakket GW op een ander gebied dan dat van de major (30 ec) 
B-2 vrije keuzeruimte uit het aanbod binnen/buiten de faculteit GW (30 ec) 
 
 
3. Programmeren in pakketten 
 
Bij het programmeren in pakketten wordt een aantal facultaire randvoorwaarden geformuleerd. 
 
3.1 Niveau van cursussen 

Bij het programmeren van de major: 
- kan er altijd 45 ec op niveau 3 worden behaald; 
- is er een duidelijke opbouw in de major, zodat studenten niet te lang blijven “hangen” in 

inleidende of overzichtscursussen (niveau 1); 
- zijn het bachelor-eindwerkstuk en één academische contextcursus op niveau 3; 
- bepaalt de opleiding zelf hoe de overige 30 ec op niveau 3 in de major aangeboden 

worden. 
 
Dit betekent dat de schools bij de ontwikkeling van de major differentiatie kunnen aanbrengen 
zoals het hun goeddunkt binnen de drie soorten majorpakketten (basispakket 1, basispakket 2 
en het verdiepingspakket) mits er minimaal 4 cursussen van niveau 3 in de hele major zijn 
opgenomen en de basispakketten altijd een leerlijn, d.w.z. differentiatie in cursusniveaus, 
kennen.  
 
3.2 Organisatie basiscursussen 

De opleidingen programmeren de 8 basiscursussen als twee pakketten met ieder een eigen 
samenhang en leerlijn. De samenhang en leerlijnen van het totale basispakket zijn hier dan 
weer een optelsom van. 
 
Voor sommige (kleinere) opleidingen geldt dat er bij het programmeren rekening moet worden 
gehouden met het feit dat een van de twee, zo mogelijke beide, basispakketten óók als minor 
gekozen kan worden door studenten van een andere opleiding (aanschuifonderwijs). Sommige 
(grotere) opleidingen zullen de ruimte krijgen aparte minorpakketten te programmeren voor de 
studenten van een andere opleiding. 
Het faculteitsbestuur zal per opleiding de situatie bepalen en de uitkomsten in de 
programmeerrichtlijnen meegeven. 
 
3.3 Majorgebonden verdiepingspakketten  

Majorgebonden verdiepingspakketten zijn duidelijke, inhoudelijk samenhangende eenheden. 
Een student kiest één verdiepingspakket in de major. Ook in de eindfase van de opleiding wordt 
hierdoor een vorm van community gecreëerd van studenten met hetzelfde verdiepingspakket.  
 
Om voor de studenten keuze in de major te garanderen, krijgt iedere opleiding minimaal twee 
verdiepingspakketten. Dit geldt dus ook voor de opleidingen met een geringe instroom, waarbij 
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de faculteit een samenwerking tussen opleidingen bij het ontwikkelen en verzorgen van een 
gezamenlijk pakket en/of het alterneren van cursussen zal kunnen verlangen. Naarmate de 
instroom hoger is, zal ook het aantal aan te bieden pakketten groter kunnen worden. De 
faculteit komt op korte termijn met een overzicht van alle opleidingen waarin de 
programmeerruimte is vastgelegd. 
 
Het is overigens niet de bedoeling dat uit het cursusaanbod van vastgestelde pakketten alsnog 
andere “virtuele” pakketten ontstaan. De faculteit wil het onderwijsaanbod zo overzichtelijk 
mogelijk houden, en zal uitzonderingen sporadisch toestaan. 
  
3.4 Minor-onderwijs 

Iedere student kiest een minorpakket van 4 cursussen uit een andere opleiding. De opleidingen 
formuleren welke van hun pakketten hiervoor geschikt zijn. Zoals hierboven opgemerkt, kunnen 
grotere opleidingen de ruimte krijgen speciaal onderwijs voor de minores te ontwikkelen. 
 
Op de vraag of een verdiepingspakket óók voor minores kan openstaan, heeft de faculteit nog 
geen eenduidig antwoord. Enerzijds zal het niveau van het verdiepingspakket een te hoge 
drempel kunnen vormen voor de student die van buiten komt, anderzijds zijn er situaties 
denkbaar waar er geen belemmeringen zijn. 
In elk geval zal bij de indeling van minor-studenten in uiteindelijke werkcollege-groepen de 
community van de major-studenten “beschermd” worden. 
 
3.5 Alternerende cursussen  
Voor opleidingen met een geringe instroom is het mogelijk om met alternerende cursussen een 
grotere differentiatie in het onderwijsaanbod te organiseren. Hierover beslist het 
faculteitsbestuur aan de hand van een beredeneerd verzoek hiertoe. 
 
3.6 Interdisciplinaire pakketten 

De faculteit vindt het belangrijk dat er onderwijs blijft bestaan en ontwikkeld wordt over de 
traditionele disciplinaire majorgrenzen heen. Denk aan bredere, interdisciplinaire onderwerpen 
als amerikanistiek, middeleeuwen, vertalen, cognitie. Door een aanbod van interdisciplinaire 
pakketten (op gevorderd niveau) als majorgebonden verdiepingspakket kan dit soort onderwijs 
gewaarborgd blijven. Maar ook minores lenen zich hier in sommige gevallen uitstekend voor. 
 
De schools zal gevraagd worden om voorstellen doen voor interdisciplinaire pakketten, waarbij 
nadrukkelijk ook nieuwe onderwerpen mogelijk zijn.  
Deze pakketten kunnen daarnaast als verdiepingspakket deel uitmaken van de interdisciplinaire 
majores van LAS/TCS. 
 
3.7 Dubbele major 

Het nieuwe onderwijsmodel geeft meer keuzeruimte aan studenten doordat de omvang van de 
major iets teruggebracht wordt. Door verstandige keuzes te maken, kan een student relatief 
makkelijk een tweede major (en bachelor-diploma) behalen, zeker als deze binnen het domein 
van de eerste major valt.  
Een dubbele major moet ten minste 210 ec omvatten en er moet een tweede bachelor-
eindwerkstuk geschreven zijn. Dit tweede eindwerkstuk geldt dan als vervanging voor de 
academische contextcursus op niveau 35. 
 
 
4. Academische contextcursussen 
In het universitair project BaMa 3.0 is afgesproken dat elke major een of meer 
contextcursussen kent, waarvan er ten minste één al in het eerste jaar wordt aangeboden. Voor 
elk GW-domein worden er academische contextcursussen (ACC) ontwikkeld op niveau 1, die al 
in het in het eerste jaar worden gevolgd en één op niveau 3, in een latere fase van de opleiding.  

                                                
5
 De beperkingen die de OER stelt aan de overlap zullen voor deze situatie weggenomen worden. 
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4.1 Inhoud 

In deze contextcursussen speelt de wisselwerking tussen boeiende contexten en inhoudelijke 
concepten van het domein een centrale rol. Het is nadrukkelijk geen “repertoire cursus” 
(optelsom van alle kennis) noch vaardighedentraining.  
Een academische contextcursus kijkt over de grenzen van de majores heen en geeft zicht op: 

- de positie van de discipline in een breder perspectief van inter- en multidisciplinaire 
ontwikkelingen; 

- onderzoeksontwikkelingen; 
- maatschappelijke toepassing of relevantie en daaraan gekoppelde graduate 

programma’s; 
- ethische vragen binnen het vakgebied; 
- theoretische en methodologische kernvragen van het vakgebied; 
- lijnen vanuit het verleden en hoe deze doorlopen in de toekomst. 

 
4.2 Doel 

Een ACC vervult meerdere functies:  
- Intern: een ACC biedt zicht op de samenhang van het domein en de samenhang tussen 

de majores binnen het domein, zowel op beginners- als op gevorderd niveau. 
- Extern: een ACC biedt oriëntatie op een ander domein dan de major. Hierdoor kan een 

student bewust kiezen voor zijn “GW-minor” of zich oriënteren op een andere major, 
met het oog op een switch. 

 
Academische contextcursussen zijn er op 2 niveaus: 

1. Oriënterend (niveau 1): interne en externe functie. De cursus biedt een blik op de 
kenmerken en de positie van het domein.  

2. Integrerend (niveau 3): interne functie. De cursus integreert kennis en vaardigheden 
van het bachelor-programma in het licht van toekomstige ontwikkelingen in de 
wetenschap en/of de samenleving. 

 
De student kiest drie academische contextvakken:  

- binnen het domein van zijn major volgt de student twee cursussen waarin de bredere 
samenhang van het kennisdomein centraal staat, een op niveau 1 en een op niveau 3. 

- Buiten het domein van zijn major kiest de student één cursus waarmee hij zich 
oriënteert op een van de drie andere kennisdomeinen. 

 
 
5. Afstemming LAS/CKI 
 
Het zal duidelijk zijn dat er aanpassingen nodig zijn voor LAS en CKI, waarvoor delen van de 
major programma’s samengesteld worden uit het onderwijsaanbod van andere faculteiten. Het 
faculteitsbestuur zal hiervoor apart maatregelen nemen. 
 
 
6.  Switchers 
 

6.1 Switchen in het eerste jaar 

Het onderwijsmodel maakt het eenvoudiger voor studenten om van major te wisselen. Conform 
de afspraken binnen BaMa 3.0 wordt het eerste bachelor-jaar zo ingericht, dat studenten van 
opleiding kunnen switchen zonder studievertraging.  
 
Studenten die binnen GW voor een andere major kiezen, kunnen dit relatief makkelijk doen. 
Doordat in periode 2 een oriënterende ACC is geprogrammeerd, kunnen studenten met twijfels 
al in het eerste semester naar alternatieven zoeken. 
Door de verplichte cursussen van de major in twee samenhangende pakketten te 
programmeren, kunnen studenten in semester 2 in een andere major starten met een “nieuw” 
pakket. Het eerste pakket (uit de “verkeerd gekozen” major) kan gelden als GW-minor of als 
vrije profileringsruimte. 
 
Een student die is omgezwaaid moet in semester 2 daadwerkelijk met een nieuwe major kunnen 
starten. Het verplichte basispakket “major basis 2” (zie bijlage) heeft die functie, en moet dus 
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interne samenhang hebben. Bij de talenopleidingen moet er goed gekeken worden naar de 
mogelijkheid om taalvaardigheid te starten in semester 2.  
 
6.2 Switchen en BSA 

Studenten die switchen in het eerste jaar, kunnen een BSA verkrijgen. In lijn met het 
universitaire beleid krijgen studenten die 45 ec in het eerste jaar hebben behaald, een positief 
advies voor de opleiding waar ze op dat moment voor staan ingeschreven. 
 
 
7. Invoeringstraject 
 
Voor de zomer geeft het faculteitsbestuur aan de Schools richtlijnen voor de 
programmeerruimte (o.a. het aantal pakketten). Uiterlijk 1 januari 2013 bieden de Schools hun 
volledige programma’s voor de bachelor ter beoordeling aan het faculteitsbestuur aan. Dit biedt 
het raamwerk voor de nadere uitwerking van een concreet curriculum. 
 
Het cohort studenten dat in september 2013 start, zal het onderwijs volgen volgens het nieuwe 
programma. 
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Bijlage C2: Praktische uitwerking 

  

Opleiding X (disciplinaire opleiding, geen LAS of TCS) 

Voorbeeldschema 
 
Jaar 1 
 
Periode 1 (=blok 1)  Periode 2      Periode 3        Periode 4 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
Jaar 2 
 
Periode 1    Periode 2     Periode 3       Periode 4 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
Jaar 3 (in totaal jaar 1-3: 6 colleges op niveau 3) 
 
Periode 1    Periode 2     Periode 3       Periode 4 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
* qua planning inwisselbaar 

 
Toelichting: Roostering en inschrijving 

 
In bovenstaand schema is uitgewerkt hoe een curriculum er uit ziet. Het maakt inzichtelijk 
welke planningsmogelijkheden er zijn. 
 
De cursussen (en dus pakketten) moeten zodanig geroosterd worden, dat studenten een 
basispakket van een andere major als GW-minor kunnen inbrengen. Daarnaast moet een 
student in de profileringsfase zowel een semester helemaal vrij kunnen plannen (voor een 
fulltime stage of een semester in het buitenland), als pakketten als een lint door het hele jaar 
kunnen volgen (bijvoorbeeld naast een educatieve minor). 
 
De academische contextcursus in blok 2 heeft tot doel om studenten zich te laten oriënteren op 
de bredere context van hun major. Studenten die dat willen, kunnen deze cursus gebruiken om 
zich te oriënteren op een andere major. Dit heeft tevens consequenties voor de inschrijving. 
 
Studenten kunnen in de zomer, of bij de matchingsactiviteit, aangeven voor welke AC cursus ze 
kiezen. In de loop van het eerste semester moet er ruimte zijn voor studenten om een andere 
AC cursus te kiezen. Dit sluit aan bij de functie van de AC cursus als oriënterend op een 

domein.  
 

 Major basis 1 

AC N3 

AC 1 binnen of 
buiten domein * 

Major basis 1 
 

 Major basis 1 Major basis 1 
 

Major keuze N3 
 

Major keuze N3 Major keuze N3 Major keuze N3 

Major basis 2:  
 

Major basis 2:  
 

Major basis 2 
 

Major basis 2 
 

Profilering vrij 

Profilering vrij Profilering vrij 
 

Minor GW 

Minor GW 

 

Minor GW 
 

Minor GW 

AC1 binnen of 
buiten domein* 

BA 
eindwerkstuk 

Profilering vrij 
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C3. Teaching load model: DCU, een nieuw model 
 
 
1. Inleiding 
 
Al geruime tijd leeft er binnen de faculteit de wens om tot een evenwichtige(r) en dus 
rechtvaardige(r) verdeling van onderwijstaken te komen. Er moet een reële en voor iedereen 
gelijke relatie zijn tussen het aantal onderwijs-fte van een docent en de uren die hij/zij aan het 
onderwijs besteedt. 
 
Om dit te bereiken is een aantal jaren geleden een begin gemaakt met de ontwikkeling van een 
Teaching Load Model - verder afgekort als TLM. Wil een TLM zowel realistisch als hanteerbaar 
zijn, dan zal het enerzijds recht moeten doen aan de diverse onderwijstaken van een docent en 
anderzijds robuust moeten zijn, zonder zich te verliezen in al te gedetailleerde of 
gespecificeerde berekeningen. 
 
Het binnen Geesteswetenschappen ontwikkelde TLM was slechts een eerste stap en werkte met 
een aantal grofmazige parameters, ook bedoeld om de verhouding tussen het onderwijsaanbod 
en de beschikbare onderwijscapaciteit beter in kaart te kunnen brengen. Al snel werd echter 
duidelijk dat aan het model bezwaren kleefden, waarvan de voornaamste zijn: (1) het TLM is te 
kostbaar en (2) het is te grofmazig. 
 
De kostbaarheid van het TLM ligt vooral in het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen kleine en grote cursussen. Bijvoorbeeld: voor één cursus met 120 studenten is binnen 
het TLM evenveel onderwijscapaciteit nodig/berekend als voor vier cursussen met 30 studenten, 
in beide gevallen namelijk vier teaching load units, hetgeen neerkomt op 0.4 fte 
onderwijscapaciteit. Het is duidelijk dat dit geen recht doet aan de verschillen die er tussen 
beide situaties bestaan. Om slechts één, belangrijk verschil te noemen: voor de cursus met 120 
studenten hoeft de docent slechts éénmaal tijd te investeren in het geven en voorbereiden van 
hoorcolleges, terwijl ook de werkcolleges minder voorbereidingstijd kosten dan in het geval van 
vier cursussen voor 30 studenten. Met andere woorden: het TLM rekent teveel uren voor 
cursussen met meer dan 30 studenten, waardoor de relatie tussen het toegewezen aantal uren 
en de werkelijk te investeren uren verstoord raakt. De consequentie voor de faculteit als geheel 
is dat het TLM niet financierbaar blijkt. 
 
Een van de meest veelvuldig gehoorde klachten van het huidige TLM is, dat een aantal 
onderwijstaken niet gespecificeerd wordt, maar in de zogenaamde ‘strooitijd’ is opgenomen. Het 
gaat daarbij voornamelijk om ba-eindwerkstukken, stages en ma-scripties. Een andere 
veelgehoorde klacht is dat de bestuurlijke taken niet zijn gespecificeerd. 
 
Het voorgaande biedt al voldoende redenen om het TLM bij te stellen. Daarbij komt dat de 
recente prestatie-afspraken van de UU met OCW en de (teruglopende) middelen van de faculteit  
herziening van het TLM urgenter en noodzakelijker hebben gemaakt. Immers: het aantal 
contacturen voor de student is in het kader van BaMa-3.0 gesteld op 12 tot 18 per week per 
blok, hetgeen in het algemeen neerkomt op minimaal 6 contacturen per cursus per week. 
Tevens is voor de hele UU vastgesteld dat de werkvorm van een cursus op een beredeneerde 
mix van hoor- en werkcolleges dient te zijn gebaseerd. In de praktijk betekent dit dat cursussen 
met uitsluitend hoorcolleges niet zijn toegestaan. 
 
 

2. Een nieuw TLM: DCU 
 
Uitgangspunt voor het nieuwe Teaching Load Model is het begrip Docent Uur (in het vervolg 
afgekort als DCU). Een DCU is enigszins te vergelijken met de taaktoewijzing in het middelbaar 
onderwijs: de docent krijgt een aantal uren toegewezen, corresponderend met het aantal uren 
dat hij/zij lesgeeft, waarbij ieder uur met een bepaalde factor wordt vermenigvuldigd in verband 
met voorbereiding, nakijkwerk etc. 
 
Om te berekenen hoe 1 DCU correspondeert met het aantal werkelijke uren, hanteren we de 
volgende parameters. 
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Een cursus neemt 10 weken in beslag, zijnde 1 blok. Die 10 weken zijn als volgt opgebouwd: 
- 7 weken voor cursorisch onderwijs 
- 1 week voor tentamenvoorbereiding 
- 1 week voor het tentamen 
- 1 week voor studiebegeleiding of hertentamen 
 
Voor de hele cursus geldt een onderwijsbelasting met drie componenten: 
- 6 college uren per week in een groep van 30 studenten: 7 x 6 =   42 uur 
- voorbereiding, feedback en toetsing6: 7 x 6 x 2  =     84 uur7  
- organisatie e.d.: 1x 8      =     8 uur 
Totaal:         = 134 uur 
 
Op basis van de hierboven geschetste parameters, kan de volgende berekening worden 
gemaakt: 
- 1 fte omvat 1670 werkuren per jaar 
- Een cursus met 30 studenten vergt 134 uur inzet van docenten 
- 134 werkuren per jaar komt (afgerond) overeen met 0,08 fte 
- Het verzorgen van een cursus met 30 studenten correspondeert met 0.08 fte  
- In deze cursus geeft de docent wekelijks 6 uren college = 6 DCU8. 
 
Omrekening naar een nieuw TLM model gebaseerd op DCU, levert het volgende op: 
- Een cursus met 30 studenten correspondeert met 6 DCU 
- 6 DCU staat gelijk aan 0.08 fte oftewel 134 uur 
- 1 DCU staat gelijk aan 0.013 fte oftewel 22 uur (afgerond). 
 
Als model voor de facultaire norm wordt algemeen met deze verdeling van uren gewerkt. 
 
 
3. Onderwijsvormen en DCU 
 
Het TLM zal bij de toewijzing van personele middelen rekening moeten houden met de 
groepsgrootte en die is weer mede afhankelijk van de gekozen onderwijsvorm. Er zijn in 
principe 4 onderwijsvormen denkbaar: 
 
A 1 x 2 uur hoorcollege + 2 x 2 uur werkcollege 
B 2 x 2 uur hoorcollege + 1 x 2 uur werkcollege 
C 3 x 2 uur werkcollege (dus uitsluitend werkcollege) 
D 3 x 2 uur hoorcollege (dus uitsluitend hoorcollege) 
 
De consequenties voor de toewijzing van het aantal DCU voor de vier onderwijsvormen zijn 
verschillend zodra er meer dan 30 studenten aan de cursus deelnemen, zoals de volgende 
voorbeelden laten zien. 
 
Voorbeeld 1: een cursus met maximaal 30 studenten: 
A 1 x 2 uur hoorcollege + 2 x 2 uur werkcollege = 6 DCU 
B 2 x 2 uur hoorcollege + 1 x 2 uur werkcollege = 6 DCU 
C 3 x 2 uur werkcollege    = 6 DCU 
D 3 x 2 uur hoorcollege    = 6 DCU 
Bij een cursus met niet meer dan 30 studenten kent het DCU-TLM dus evenveel 
docentbelasting, ongeacht de onderwijsvorm. 
 
Voorbeeld 2: een cursus met 120 studenten - opgesplitst in 4 groepen: 
A 1 x 2 uur hoorcollege + 4 x 2 x 2 uur werkcollege = 18 DCU 

                                                
6 Deze uren gelden voor de tien weken van de hele cursus, dus ook voor het werk tijdens de weken dat er 
geen contacturen zijn (zoals toetsing en tentaminering). 

7 Ieder ‘contactuur’ dat de docent verzorgt, wordt dus met een factor 3 vermenigvuldigd. 

 
8 De cursus kan ook door meer dan één docent verzorgd worden. Dan worden de beschikbare 6 DCU 
verdeeld over deze docenten, maar steeds uitgaande van de daadwerkelijk wekelijks verzorgde lesuren. 
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B 2 x 2 uur hoorcollege + 4 x 1 x 2 uur werkcollege = 12 DCU 
C 4 x 3 x 2 uur werkcollege   = 24 DCU 
D 3 x 2 uur hoorcollege    =    6 DCU 
 
Bij een cursus met 120 studenten, kent het DCU-TLM dus beduidend minder docentbelasting 
naarmate het aantal werkcolleges afneemt. Model C is het kostbaarst, model D is het 
goedkoopst. 
 
 

4. Onderwijsvisie, contacturen en onderwijsvormen 
 
Om te bepalen welk van de vier hiervoor geschetste modellen de faculteit wil hanteren, gelden 
de volgende – didactische en financiële - overwegingen. 
 
Model D (met uitsluitend hoorcolleges) is in strijd met alle didactische inzichten dat de stof die 
studenten uitsluitend via hoorcolleges wordt aangereikt, niet of onvoldoende beklijft. Bovendien 
is Model D in strijd met de prestatie-afspraken waarin een beredeneerde mix van hoor- en 
werkcolleges als norm wordt gehanteerd. 
 
Voor Model C (met uitsluitend werkcollege) geldt dat dit bij groepen groter dan 30 een 
uitzonderlijk kostbare onderwijsvorm is, omdat ze onafhankelijk is van het aantal studenten. 
Daarmee kleven aan Model C alle nadelen van het oorspronkelijke TLM. 
 
Model A (met 2 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege) en Model B (met 4 uur hoorcollege en 2 
uur werkcollege) lijken het meest geschikt voor ons onderwijs. De faculteit heeft dan ook 
besloten om in de BA Model C en D niet te gebruiken en uitsluitend Model A en B te hanteren. 
 
De keuze voor Model A of B in een concrete cursus hangt af van diverse factoren. Zo zal Model 
A vaak geschikter zijn voor het onderwijs op niveau 1 en/of een groot deel van het eerste jaar, 
terwijl Model B geschikter kan zijn voor de Academische Contextvakken. De keuze voor deze 
modellen betekent dat in alle gevallen hoorcolleges deel uit zullen maken van de werkvormen. 
Uiteraard is een flexibele invulling daarbij welkom: niet alleen klassieke hoorcolleges aan grote 
groepen. Zo kan een vorm van hoorcollege aan kleinere groepen zeer interactief zijn en toch 
weinig voorbereiding kosten.  
 
Een soortgelijke flexibiliteit is gewenst bij de invulling van werkcolleges, die bijvoorbeeld ook 
heel efficiënt kunnen worden ingevuld door in een werkgroep aandacht te besteden aan 
presentatie-technieken, wat relatief minder vergt aan voorbereiding van de docent maar wel erg 
effectief is.  
 
Om het onderwijs niet alleen kwalitatief goed maar ook betaalbaar te houden, hanteert de 
faculteit in de Bachelor een ondergrens van 30 studenten voor een cursus. Cursussen met 
minder dan 30 studenten worden niet langer aangeboden. De beoordeling hiervan geschiedt aan 
de hand van het gemiddeld aantal inschrijvingen van de afgelopen drie jaar, waarbij op 
stijgende tendensen zal worden gecorrigeerd. Sommige opleidingen kunnen bij de faculteit een 
beredeneerd beroep doen op een uitzonderingsregel. Willen we het onderwijs ook hanteerbaar 
houden, dan lijkt het verstandig op termijn ook een bovengrens te bepalen, met name bij de 
studentrijke opleidingen.  
 
Ook in de master wordt met DCU gewerkt, voor het cursorisch onderwijsdeel en voor het niet-
cursorisch onderwijs, zoals stage- en scriptie-begeleiding. Echter, in de Master zijn de eisen aan 
studenten anders en is (ook) een andere didactische aanpak wenselijk. De maximale 
groepsgrootte wordt teruggebracht naar 25 studenten per groep.  
 
Het model is voor het overige volledig voor de Master toepasbaar:  
 
Voorbeeld I: een cursus met maximaal 25 studenten: 
A 1 x 2 uur hoorcollege + 2 x 2 uur werkcollege  = 6 DCU 
B 2 x 2 uur hoorcollege + 1 x 2 uur werkcollege  = 6 DCU 
Bij een cursus met maximaal 25 studenten, kent het DCU-TLM dus evenveel docentbelasting, 
ongeacht de onderwijsvorm. 
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Voorbeeld II: een cursus met maximaal 100 studenten - opgesplitst in 4 groepen: 
A 1 x 2 uur hoorcollege + 4 x 2 x 2 uur werkcollege = 18 DCU 
B 2 x 2 uur hoorcollege + 4 x 1 x 2 uur werkcollege = 12 DCU 
 
 

5. DCU en Taakberekening 
 
Het DCU-TLM is bedoeld om te komen tot een heldere en evenwichtige taakberekening voor de 
docent. Het volledige onderwijstakenpakket wordt in DCU’s uitgedrukt. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen gespecificeerde taken en niet-gespecificeerde taken. Een onderwijstaak van 0,6 
fte9 staat gelijk aan 44+2 DCU en omvat de volgende taken. 
 

5.1 Cursorisch onderwijs 

Hier worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Er wordt geen onderscheid gemaakt in taakbelasting tussen de verschillende 

werkvormen. Dat wil zeggen dat twee uur hoorcollege voor 120 studenten even zwaar 
telt als twee uur werkcollege voor 30 studenten; 

- Bij de taaktoewijzingen ziet het hoofd van het departement erop toe dat de docent een 
evenwichtige mix tussen hoor- en werkcolleges heeft. Het kan niet zo zijn dat sommige 
(groepen van) medewerkers uitsluitend de hoorcolleges verzorgen; 

- De toetsing/tentaminering is een zaak van alle bij de cursus betrokken docenten. Met 
andere woorden: de docent die de hoorcolleges verzorgt heeft ook taken in de 
voorbereiding, het tussentijds geven van feedback en de afhandeling (nakijkwerk) van 
tentamens. 

 
5.2 Niet-cursorisch onderwijs, ec-genererend 

In het DCU-TLM zijn alle taken opgenomen die gerelateerd kunnen worden aan 
studiepuntproductie. Dat wil zeggen dat ook BA-eindwerkstukken, stages en scripties een vaste 
DCU-waarde kennen: 
- bachelor-eindwerkstuk: 1 ba-eindwerkstuk  = 0,4 DCU 
- ma-stage: 1 ma-stage  = 0,4 DCU 
- ma-scriptie: 1 ma-scriptie  = 0,8 DCU 
- promoties10: 1 voltooide promotie  = 6 DCU 
 
5.3 Onderwijsgerelateerde bestuurstaken 

Aan bepaalde, substantiële, bestuurstaken zijn DCU’s toegekend. Een nog nader te bepalen 
hoeveelheid DCU’s wordt toegerekend aan bijvoorbeeld: 
- tutoraat 
- voorzitterschap van bepaalde commissies. 
 
5.4 Niet-gespecificeerde taken (“strooitijd”) 

De niet nader-gespecificeerde taken betreffen de diverse vormen van overleg, organisatie van 
het eigen werk en afstemming die gebruikelijk zijn voor alle docenten. Het is aan de docent en 
de leidinggevende om te bewaken dat deze taken binnen de grenzen van de aanstelling passen. 
Bij een onderwijstaak van 0,6 fte behoort 2 DCU – zijnde 42 uur per jaar - voor deze overige 
taken.  
 
In relatie tot het daadwerkelijke onderwijsaanbod zullen via het DCU-model aan departementen 
middelen ten behoeve van de onderwijstaken worden toebedeeld op basis van bovenstaande 
principes en uitgangspunten. De inrichting van de onderwijsbelasting per docent is aan de 
departementen.  

                                                
9 De berekening: 46 DCU * 0,013 fte = 0,6 fte. Voor kleinere/grotere onderwijstaken geldt dit naar rato. 
10 Promoties zijn in deze categorie geplaatst omdat ze aan inkomsten zijn te relateren. 
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C4. Bedrijfsvoering 
 
De taken, werkwijze en de organisatie van de bedrijfsvoering worden aangepast om realisatie 
van de ambities op onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie te ondersteunen. Leidraad bij 
deze aanpassingen zijn de nieuwe organisatiestructuur van de faculteit in vier departementen 
(Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Media- en Cultuurwetenschappen, Talen en Wijsbegeerte 
en Religiewetenschap), vier onderzoekorganisaties (voor (kunst)geschiedenis, cultuur- en 
literatuurwetenschap, taalwetenschap en wijsbegeerte en religiewetenschap), zes Schools (één 
undergraduate School per departement, één School voor LAS/TCS en de Graduate School) en 
het krimpende financiële kader.  
 
 
1. Uitgangspunten bij het aanpassen van de bedrijfsvoering:  

 
1. De ketenstructuur houden we in grote lijnen vast. Waar nodig wordt deze aangepast, 

rekening houdend met de nieuwe facultaire structuur en de ervaringen die de afgelopen 
jaren met deze organisatievorm zijn opgedaan. 

2. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk op locatie georganiseerd: ‘dichtbij tenzij’. 
3. Bedrijfsvoering moet toegerust zijn om de ambities van faculteit en universiteit en de 

daaruit voortvloeiende nieuwe (extra) taken uit te voeren.  
 
 
2. Algemene beschrijving: 

 
De ondersteuning wordt zoveel mogelijk op locatie georganiseerd, tenzij het efficiënter is deze 
centraal te beleggen (‘dichtbij, tenzij’). Er zullen per departement ondersteuningsteams worden 
ingericht, waarin obp-ers van verschillende ketens, soms voor een deel van hun aanstelling, 
vanuit hun eigen expertise nauw samenwerken. De hiërarchische aansturing, de 
professionalisering, opleiding, de stroomlijning van processen en onderlinge samenwerking 
blijven binnen de ketens gebeuren. Dit is in lijn met de organisatiestructuur van de universitaire 
bestuursdiensten en maakt daarmee de samenwerking met het universitaire niveau 
eenvoudiger.  
 
Op locatie worden werkzaamheden die op het snijvlak van twee (of meer) ketens liggen in 
overleg opgepakt. Ten behoeve van kortere lijnen en het sneller inspelen op lokale wensen en 
situaties wordt de directe aansturing van het obp op de werkplek beter verankerd en dichterbij 
de lokale situatie georganiseerd.  
 
Een groot deel van de taken kan het meest efficiënt op facultair niveau worden uitgevoerd. De 
medewerkers die deze taken uitvoeren worden in eenheden op facultair niveau georganiseerd. 
Zij onderhouden nauwe werkrelaties met de zogenaamde lokale bedrijfsvoeringsteams. Dit 
krijgt vorm door een vaste teamsamenstelling. 
 
Taken die op facultair niveau worden georganiseerd zijn: Beleidsondersteuning, HR advisering 
en administratie, Communicatie en Marketing, F&C, ICT en Media, onderwijssecretariaat, 
examensecretariaat.  
 
 
3. De lokale bedrijfsvoeringsteams 

 
Elk van de vier departementen heeft een kernteam dat bestaat uit de volgende functies: 
secretaris, onderwijscoördinator en een secretariaat. De ondersteuning van LAS/TCS wordt 
onderdeel van één van deze departementale teams. Uit hoeveel fte. elk van deze functies en 
daarmee het team bestaat hangt af van de grootte en complexiteit van het departement en de 
omvang van het takenpakket. Dit kernteam vormt de spil van het departement en wordt 
aangestuurd door één (van de) secretaris(sen). 
 
Daarnaast maken de volgende obp-ers deel uit van het lokale bedrijfsvoeringsteam:  

- HR-adviseur en een HR-uitvoerder 
- Controller en financieel administrateur 
- Studieadviseur 
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- eventueel een secretaris voor focusgebied en/of onderzoekschool 
- Contactpersoon Communicatie en Marketing 

 
 
4. De facultaire bedrijfsvoeringsteams 

 

De facultaire ondersteuningsteams dragen bij aan de ondersteuning van 
departementoverstijgende werkzaamheden. Het betreft de volgende groepen: 

- Beleidsgroep 
- Bestuurssecretariaat  
- Onderwijssecretariaat 
- Examensecretariaat 
- Studiepunt, key users 
- Finance & Control 
- International Office 
- ICT & media 
- Communicatie & Marketing 
- Human Resources 
- Facility Management 

 
 
5. De ketenstructuur 

 

Hoewel een groot deel van het obp op locatie werkt, lopen de hiërarchische lijnen via de ketens. 
Dit principe blijft gehandhaafd. De ketens HR, C&M en de groep FM zullen min of meer 
ongewijzigd hun diensten blijven leveren. Bij de ketens F&C, OSZ, BBO en ICT&Media zullen 
wijzigingen worden geïmplementeerd om een betere dienstverlening te kunnen leveren. Het 
International Office is en blijft een gedeelde voorziening voor ReBo en GW. De positie en het 
takenpakket van de bestuurssecretaris verandert niet en blijft direct onder de directeur 
georganiseerd. Hieronder wordt een beschrijving van de nieuwe structuur gegeven. Deze is in 
het organogram (zie bijlage) gevisualiseerd. 
 
- Human Resources: De organisatie van de keten HR blijft ongewijzigd. In deze keten zijn de 

HR adviseurs, de HR administratief medewerkers, de arbo-deskundige en de re-
ïntegratiemedewerker ondergebracht. 

 
- Communicatie en Marketing: De keten C&M blijft grotendeels ongewijzigd, met als 

kerntaken de nieuws- en informatievoorziening voor medewerkers, studenten en externe 
groepen zoals de studiekiezers en media. Belangrijke wijziging is dat wij stoppen met het 
Kennispunt. Hier zijn twee redenen voor: 

o Het blijkt erg moeilijk te zijn om aan de voorwaarden van het CvB voor extra 
financiering te voldoen. Het is reëel om te veronderstellen dat deze subsidie, op 
termijn, zal gaan verdwijnen. 

o De activiteiten van dit onderdeel sluiten steeds minder aan bij datgene wat wij hier 
oorspronkelijk mee beoogden. Een steeds grotere hoeveelheid tijd gaat naar het 
geven van onderwijs. Iets wat kwalitatief goed gaat maar eigenlijk in de wp-
organisatie thuis hoort.  

 
- ICT&Media: De ontwikkelingen in de geesteswetenschappen en de specifieke behoefte van 

sterke onderzoeksgroepen maken een goede specifiek aan onderzoek- en onderwijs 
gerelateerde ict-ondersteuning gewenst. Echter, door het overnemen van steeds meer 
taken door centrale afdelingen (beheer onderwijsruimten, blackboard, inrichting 
datacentrum, infrastructuur museum en DUB) wordt de beschikbare formatie kleiner. 
Daarmee wordt het ook steeds moeilijker om met minder mensen een grote diversiteit aan 
voorzieningen in de lucht te houden. De mogelijkheid om deze afdeling nauwer te laten 
samenwerken met het ICT servicecentrum of andere facultaire ICT afdelingen zal wordt 
onderzocht. Voor voorzieningen als theater en multimedia wordt samenwerking met 
Parnassos gezocht. Eerste gesprekken laten zien dat hier heel veel mogelijkheden zijn. Voor 
de specifieke uitwerking van dit laatste zal overleg plaats vinden met de 
onderwijsorganisatie van MCW. 

 



Nota 2015 versie faculteitsraad GW 120622  23

- F&C zal een sterkere controlfunctie binnen de departementen gaan vervullen. De 
controllers, assistent-controllers en projectadministrateurs zijn in deze keten ondergebracht. 
Naast hun facultaire taken functioneren zij als ondersteunend en adviserend aan de 
departementale leiding en bedrijfsvoeringsteams. De bestuurlijke informatievoorziening 
wordt, net als nu, binnen deze keten gegenereerd. Het EULO wordt onder F&C gebracht, 
waardoor de EU-projectleiders ook tot deze keten gaan behoren. Dit moet zorgen voor een 
betere inbedding van de administratie van deze projecten in de universitaire systemen. Het 
EULO blijft zichtbaar als herkenbare eenheid ter ondersteuning bij EU aanvragen en kan op 
termijn de basis zijn voor een grantoffice/projectenbureau voor de hele faculteit. De 
(strategische) EU-advisering wordt ondergebracht bij de beleidsgroep van BBO. 

 
- International Office werkt voor Geesteswetenschappen en Rebo en heeft één hoofd dat  

rechtstreeks aan de twee faculteitsdirecteuren rapporteert.  
 
- FM: Er bestaat een kleine groep Facility Management, die rechtstreeks door de directeur 

wordt aangestuurd. De omvang van deze groep wordt vooral bepaald door de hoeveelheid 
(ver)bouwprojecten en verhuizingen die lopen. Wanneer dit afgerond is bestaat de 
mogelijkheid om de omvang van deze groep terug te brengen. 

 
- SECR: De secretarissen waren onderdeel van de keten BBO, maar vormen in de nieuwe 

situatie een aparte groep SECR die - aangestuurd door een hoofd- onder de groep van 
secretarissen valt. Aansturing op locatie gebeurt door de secretaris. 
Deskundigheidsbevordering, planning en logistiek blijft de verantwoordelijkheid van het 
hoofd van het secretariaat die ook het bestuurssecretariaat aanstuurt. 

 
- OSZ en BBO worden, in overeenstemming met de universitaire organisatie, dichter bij 

elkaar gebracht en onder één hoofd geplaatst in één keten BBO (Bestuur, Beleid en 
Onderwijs). In BBO zijn 5 groepen ondergebracht:  

o Onderwijscoördinatoren, per school, aangestuurd door een hoofd/meewerkend 
voorman/vrouw. 

o Beleidsgroep, met daarin: onderwijsbeleid, onderzoekbeleid, ICT en onderwijs, 
internationalisering onderwijs en onderzoek/advisering, aangestuurd door hoofd 
BBO. De EU-advisering, die nu bij het EULO gebeurt (maar door 
aanvraagvoorbereidingen vaak onder druk staat) wordt hier ondergebracht.  

o Studieadvies en ambtelijk secretarissen van examencommissies, toetscommissie en 
de master-toelatingscommissie. De groep wordt aangestuurd door een 
hoofd/meewerkend voorman/vrouw. 

o OSZ backoffice en Studiepunt: examensecretariaat, onderwijssecretariaat, 
keyusersstudiepunt; aangestuurd door een hoofd/meewerkend voorman/vrouw. 
Deze zullen gezamenlijk gehuisvest worden op één locatie (waarmee de 
onderwijssecretariaten op de Trans en het Janskerkhof zullen verdwijnen). 

 
Vanuit de gedachte dat er geen obp in de departementen zit hebben wij 5 jaar geleden besloten 
om de obp-ers met het functieprofiel van medewerker onderwijs- en onderzoek, met sterk 
onderwijs- en onderzoekgerelateerde taken onder te brengen bij BBO. Bij nader inzien is het 
beter om hen onder te brengen in de departementen onder functionele en hiërarchische leiding 
van de betreffende projectleider. Zij werken immers altijd binnen een project van een instituut 
of departement en dat is ook de plek waar de controle op hun werkzaamheden (en financiële 
consequenties van hun aanstelling) bekeken kan worden.  
 
 
6. Voorwaarden voor een goed werkende organisatie 

 

Voor een efficiënt en naar ieders tevredenheid werkende bedrijfsvoering zijn de volgende 
punten een voorwaarde: 
- Heldere besluitvorming, consequente uitvoering en monitoring van genomen besluiten.  
- Verwachtingsmanagement: Goede, toegankelijke PDC waarin helder wordt aangegeven 

welke bedrijfsvoering wordt geleverd. Heldere communicatie welke diensten de 
ondersteuning kan leveren met de beschikbare middelen.  

- Strakker organiseren van processen: Door het strakker organiseren van de processen rond 
bijvoorbeeld roostering, OERen, examenprogramma’s, organisatorische overhead (readers, 



Nota 2015 versie faculteitsraad GW 120622  24

Stichting Pro) kan de ondersteuning sneller en efficiënter resultaten leveren. Dat betekent 
wel dat er minder uitzonderingen mogelijk zijn. 

- Ruimte voor investeringen in ondersteuning: Naast keuzes (en reductie) in geleverde 
diensten, vragen nieuwe ontwikkelingen als de prestatie-afspraken maar ook de 
bedrijvennota om extra inzet van de ondersteuning. Voorbeelden van terreinen waarop 
structureel (extra) ondersteuning moet worden ingezet zijn: de matchingsprocedure, 
educatie, honours, BaMa 3.0, advisering over EU-kansen, implementatie nieuwe wetgeving 
zoals op het gebied van internationalisering (MOMI), complexe regelgeving Europese 
projecten, ondersteuning bij (toenemend aantal) subsidieaanvragen. 

- Adequate ondersteuning door systemen. 

 
 


