
Plan van aanpak in reactie op audit Geesteswetenschappen  
 

Faculteitsbestuur Geesteswetenschappen, september 2013  

Publieke versie 

 

Inleiding  

In februari 2013 heeft het college van bestuur een commissie ingesteld om een interne 

audit uit te voeren bij de faculteit Geesteswetenschappen. Aanleiding hiervoor waren de 

onvoldoendes die in de maanden daarvoor bij enkele visitaties van opleidingen werden 

gegeven of dreigden te worden gegeven. De onderwerpen van de audit waren:  

• De sturing en kwaliteitsborging van het onderwijs binnen de faculteit (op 

verschillende niveaus), met een focus op toetsing.  

• De aansluiting van de PDCA-cycli in de kwaliteitsborging van het onderwijs, binnen 

de faculteit en tussen de faculteit en de universiteit.  

 

Het college heeft de auditcommissie gevraagd om specifiek in te gaan op vier aspecten (1) 

kwaliteitsborging, (2) organisatie, (3) cultuur en (4) toetsing en beoordeling.  

 

Het faculteitsbestuur heeft met belangstelling en op vele punten met instemming kennis 

genomen van het rapport dat de commissie in mei aan het college van bestuur heeft 

geleverd. Het college heeft het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen gevraagd om een 

reactie en een plan van aanpak voor te nemen verbetermaatregelen. Die reactie en het plan 

van aanpak gaan hierbij.  

 

Het bestuur hecht eraan erop te wijzen dat de faculteit in het kader van Horizon 2015-2020, 

het reorganisatieplan Geesteswetenschappen en universitaire initiatieven als BaMa 3.0 al 

met tal van verbetertrajecten bezig is die raken aan of samenvallen met aanbevelingen van 

de auditcommissie. Het voorliggende plan moet daarom niet worden gelezen als een 

volledig nieuw, integraal herstelplan in reactie op de audit. De meeste onderdelen ervan 

waren al beschreven in een van de andere genoemde projecten.  

 

De commissie komt in haar rapport tot vier kernbevindingen. Wij reageren hierop direct 

kort en gaan in § 2 en detail in op maatregelen die wij nodig achten in antwoord op de 

aanbevelingen van de commissie.  

 

1. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zowel in de oude als in de nieuwe 

organisatie niet altijd helder belegd en worden onvoldoende gedragen in de organisatie. 

Mede daardoor worden PDCA-cycli onvoldoende volledig uitgevoerd.  

 

Het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen kan zich niet vinden in het oordeel van de 

auditcommissie dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de nieuwe 

organisatie, zoals beschreven in Horizon 2015-2020 en het reorganisatieplan, niet helder 

zouden zijn belegd. Ook het college van bestuur heeft in de aanbiedingsbrief aan de faculteit 

bij het auditrapport laten weten deze conclusie niet te delen.  

 



Wel herkent de faculteit zich in het oordeel dat de wijze waarop taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn belegd niet altijd volledig wordt gedragen en gerespecteerd 

door verantwoordelijken en degenen die de verantwoordelijken aanspreken. Dit is in de 

ogen van het faculteitsbestuur vooral een probleem dat ligt op het terrein van 

kernbevinding 3, aangaande de professionele cultuur in de organisatie. In § 2 vindt u onze 

reparatiemaatregelen.  

 

2. Er is onvoldoende tijd en erkenning van bestuurlijke en leidinggevende taken en de 

kwaliteit van leidinggeven wisselt sterk.  

 

Met deze waarneming is het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen het eens . Er zijn 

inmiddels maatregelen getroffen die de voornaamste leidinggevenden in de faculteit 

duidelijk meer tijd toekennen voor hun bestuurstaken. Ook voor organisatorische en 

kwaliteitsbewakingstaken van de staf wordt inmiddels duidelijk meer tijd toegewezen.  

 

Voor wat betreft de kwaliteit van leidinggevenden zijn er in het verleden inderdaad wel 

eens grotere verschillen zichtbaar geweest, die zich vooral uitten in de wijze waarop 

bestuurders gemeenschappelijk eigenaarschap van facultaire problemen aanvaardden. Bij 

recente benoemingen in het licht van de reductie van zes naar vier domeinen in de faculteit 

is steeds gezocht naar bestuurders die vanuit een breed, facultair en universitair perspectief 

naar problemen in en tussen de domeinen durven te kijken. Door deelname aan 

universitaire leergangen kan dit perspectief nog extra worden ontwikkeld. In de B&O cycli 

vindt hierover jaarlijks een gesprek en een beoordeling plaats. In § 2 vindt u ons pakket aan 

maatregelen.  

 

3. Individuele professionele autonomie voert de boventoon en wordt op veel plaatsen 

belangrijker gevonden dan gezamenlijke ambities.  

 

Het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen herkent de spanning tussen professionele 

autonomie van de wetenschappelijke staf en de functionele vereisten van een 

verantwoordingsbewuste en doelmatige organisatie voor wetenschappelijk onderwijs als 

een kernprobleem. Er is in dezen behoefte aan een cultuurverandering, waarbij wij inzetten 

op het ombuigen van de individuele professionele autonomie naar een individuele belangen 

overstijgende, collectief gedragen verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Een pakket aan 

maatregelen, waarbij zowel de inrichting van het onderwijs als collegiaal overleg en 

scholing een rol spelen, wordt geschilderd in § 2.  

 

4. De faculteit is te weinig georiënteerd op ontwikkelingen die op haar afkomen en reageert 

daarom te vaak onvoldoende proactief.  

 

De faculteit heeft blijkens de bevindingen van de audit commissie en een aantal 

visitatiecommissies met name niet adequaat gereageerd op wijzigingen in de Wet Hoger 

Onderwijs aangaande de opdracht van de examencommissies. In andere kwesties, zoals de 

opvolging BaMa 3.0 of het initiëren van een grote masterherziening juist in het licht van 

landelijke verhoudingen en ontwikkelingen loopt de faculteit momenteel niet achter de 

feiten aan. Maatregelen met betrekking tot externe benchmarking en bestuurlijke attitude 

vindt u in § 2.   

 



Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd. De inleiding schetst kort de visie van het 

faculteitsbestuur en plaatst het in het context van een aantal veranderprocessen die 

momenteel gaande zijn. § 1 geeft informatie over de opdracht, de resultaten en de 

aanbevelingen van de audit Geesteswetenschappen. § 2 bevat de inhoudelijke reactie van de 

faculteit Geesteswetenschappen op deze resultaten en aanbevelingen, inclusief een 

overzicht van te nemen maatregelen. § 3 geeft een systematisch overzicht van deze acties en 

tijdspad.  

 



1. Resultaten en aanbevelingen van de auditcommissie  

 

Resultaten  

Vier aandachtspunten geven de kern van de bevindingen van de auditcommissie weer.  

 

1. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zowel in de oude als in de nieuwe 

organisatie niet altijd helder belegd en worden onvoldoende gedragen in de organisatie. 

Mede daardoor worden PDCA-cycli onvoldoende volledig uitgevoerd.  

2. Er is onvoldoende tijd en erkenning van bestuurlijke en leidinggevende taken en de 

kwaliteit van leidinggeven wisselt sterk.  

3. Individuele professionele autonomie voert de boventoon en wordt op veel plaatsen 

belangrijker gevonden dan gezamenlijke ambities.  

4. De faculteit is te weinig georiënteerd op ontwikkelingen die op haar afkomen en reageert 

daarom te vaak onvoldoende proactief1 .  

 

Aanbevelingen  

Uit voorgaande bevindingen volgen de volgende aanbevelingen voor verbetering. De 

auditcommissie benadrukt met name de volgende, die we letterlijk citeren:  

 

Ten aanzien van de kwaliteitsborging:  

• Het college van bestuur en de faculteit moeten in hun respectieve P&C-gesprekken 

meer aandacht besteden aan de controle, zonder daarmee overigens een sfeer van 

wantrouwen te creëren. Het moet gewoon zijn elkaar op kwaliteit aan te spreken.  

• De commissie beveelt het college van bestuur aan om de zelfevaluaties scherper te 

toetsen.  

• De faculteit dient er voor zorg te dragen dat P&C- en PDCA-cycli gesloten zijn.  

 

Ten aanzien van de organisatie:  

• De organisatie dient professioneler te worden aangestuurd. Om dat te realiseren is 

een verdergaande vereenvoudiging van de organisatiestructuur nodig, een focus op 

een meer heldere taakverdeling en verantwoordelijkheidsstructuur, en het 

bevorderen van de kwaliteit van leidinggeven.  

• De faculteit dient voldoende tijd te reserveren voor managementtaken en meer 

aandacht te besteden aan managementcompetenties, onder meer door ze stevig te 

verankeren in de B&O cyclus. Dergelijke taken moeten als essentieel worden 

aangemerkt en gewaardeerd.  

• De ondersteuning van de onderwijsdirecteuren dient versterkt te worden door 

zwaardere UFO profielen in te zetten.  

• De bestuursattitude moet beter worden toegesneden op de eisen die in de 

hedendaagse universiteit worden gesteld, met name voor wat betreft de grotere 

nadruk op externe verantwoording en collectieve professionaliteit.  

  

 

                                              
1 Tekst van ‘Resultaten’ is afkomstig uit het Rapport audit Geesteswetenschappen, openbare samenvatting. O&O, september 2013, p. 1. 



 

• Het Teaching-Load-Model dient realistisch te zijn. Het lijkt noodzakelijk de tijd die 

voor het onderwijs per cursus beschikbaar is te verhogen. Daarvoor lijkt een 

verhoging van het minimale aantal studenten per cursus noodzakelijk en kan 

overwogen worden verder te snijden in het cursusaanbod.  

 

Ten aanzien van de kwaliteitscultuur:  

• De faculteit moet meer aandacht hebben voor kwaliteit niet alleen als voorbereiding 

op een extern proces, maar juist ook als intern proces. Daarbij kan docenten een 

sterkere rol gegeven worden in de verbeterplannen voor cursussen, curricula en 

organisatieonderdelen.  

• Medewerkers (bestuurders, directeuren coördinatoren en docenten) moeten het als 

kenmerk van hun professionaliteit gaan zien om taken uit te voeren in de daarvoor 

ter beschikking staande tijd en er dient een programma voor professionalisering te 

worden ontwikkeld. Het moet gewoon zijn elkaar op kwaliteit aan te spreken.  

 

Ten aanzien van toetsing en beoordeling:  

• De faculteit dient te investeren in deskundigheid van docenten en 

examencommissies op het gebied van toetsen, mede om de rol van de 

examencommissie in de kwaliteitszorgcyclus sterker te benutten.  

• De faculteit moet het (gebruik van het) beoordelingsformulier voor 

eindwerkstukken aanscherpen. Het gaat er daarbij om minimumcriteria te 

ontwerpen voor de slaag/zak beslissing. De commissie beveelt ook aan om de rol 

van de tweede beoordelaar van eindwerkstukken aan te scherpen. Het valt te 

overwegen om de tweede beoordelaar het primaat te geven bij de beoordeling. 

Tenslotte is het aan te raden oordelen over scripties steekproefsgewijs ook extern te 

laten toetsen.  

• Bij toetsing dient in het algemeen meer gebruik gemaakt te worden van 

onderbouwde minimumcriteria voor de slaag/zak beslissing.2  

 

 

 

                                              
2 De aanbevelingen zijn letterlijk overgenomen uit het Rapport audit Geesteswetenschappen, mei 2013, p. 7-8.   



2. Reactie op de aanbevelingen  

 

De aanbevelingen uit het auditrapport zijn net als de uitgebreide bevindingen geordend 

naar de vier aandachtspunten uit de opdracht: kwaliteitsborging, organisatie, cultuur, 

toetsing en beoordeling. Wij volgen in onze reactie dezelfde ordening. Per punt plaatsen we 

waar nodig een observatie, waarna we te nemen of inmiddels genomen maatregelen 

beschrijven.  

 

Kwaliteitsborging  

 

1. De commissie stelt vast dat college van bestuur en faculteit elkaar op kwaliteit dienen aan 

te spreken. In de afgelopen jaren is dit gebeurd, met voor wat betreft het faculteitsbestuur 

Geesteswetenschappen positieve gevolgen. De beantwoorde vraag van het college om 

gedetailleerde projectplanningen rond de bachelorherziening voor het bilaterale overleg; 

de over en weer scherpe en daardoor productieve discussie over de onvoldoendes in de 

visitaties; het in overleg met het college snel oppakken van de masterherziening; het 

gehonoreerde verzoek van het college aan decaan en vice-decaan om een rol te spelen in het 

voorlichten van collega (vice-)decanen inzake visitaties en kwaliteitszorg: het zijn tekenen 

van een groeiende gedeelde focus en controle op kwaliteit en kwaliteitsbewaking van het 

onderwijs.  

 

Het faculteitsbestuur kan zich goed vinden in de aanbeveling van de commissie de P&C 

cyclus tussen college en faculteitsbestuur strak(ker) te organiseren. Het door de 

auditcommissie genoemde voorbeeld van American Studies is interessant. Er was rond die 

opleiding en de opvolging van de eerdere audit in de faculteit meer gedaan dan bij het 

college bekend was, waardoor het gesprek over de opvolging van de audit voor de 

(uiteindelijk goed verlopen) onderwijsvisitatie in juni 2013 een onrustiger karakter kreeg 

dan noodzakelijk was. Dat had kunnen worden voorkomen door het dossier op een lijst te 

plaatsen van regelmatig tussen college en faculteitsbestuur te bespreken aandachtspunten.  

 

Maatregel Kwaliteitsborging 1: P&C tussen college en faculteitsbestuur  

 

Het faculteitsbestuur stelt voor dat de secretarissen van college enerzijds en 

faculteitsbestuur anderzijds in voorbereiding op de bilaterale overleggen aan de hand van 

de projectenlijst Geesteswetenschappen in de toekomst steeds een onderwerp van een of 

meer lopende projecten agenderen en voorbereiden. Vanzelfsprekend dient een dergelijk 

terugkerend agendapunt te worden ondersteund door een robuust terugkerend P&C 

overleg tussen O&O en het hoofd SO&O Geesteswetenschappen, waarin door het jaar heen 

de voortgang van projecten en afspraken wordt gemonitord en wordt gerapporteerd aan 

het faculteitsbestuur en het college.  

 



2. De commissie beveelt aan dat het college van bestuur de zelfevaluaties ten behoeve van 

de onderwijsvisitaties scherper toetst. Onvoldoendes in de visitaties zijn volgens het 

faculteitsbestuur nooit direct gevolg geweest van de gebrekkige kwaliteit van zelfevaluaties. 

Wel kan die kwaliteit stijgen wanneer al in een vroeg stadium bij de opleidingen en de 

facultaire beleidsafdelingen een goede handleiding voor het schrijven van zelfevaluaties 

bekend is. In de praktijk  is gebleken dat aanwijzingen die hiertoe vanuit QANU, NVAO en de 

universiteit voorhanden zijn geen voldoende helder beeld opleveren over wat van de 

opleidingen wordt verwacht. Hierdoor ontstaat ruimte voor veel discussie, die in de praktijk 

vaak onproductief uitpakt en de verhouding tussen onderwijsdirecteuren, 

opleidingscoördinatoren en medewerkers van SO&O onnodig onder spanning zet.  

 

 
Maatregel kwaliteitsborging 2: handleiding zelfstudies  

Het faculteitsbestuur stelt voor dat het college van bestuur, in overleg met recent 

gevisiteerde faculteiten, O&O de opdracht geeft zich over een heldere handleiding voor 

visitaties te buigen. Daarin moet vooral aandacht worden besteed aan de vraag welke 

methode van onderbouwing van gegevens over de opleiding dient te worden gehanteerd. 

De auditcommissie stelt terecht dat binnen Geesteswetenschappen verhoudingsgewijs veel 

is verwezen naar evaluatieresultaten die de studentenmening weergeven, en 

verhoudingsgewijs minder aandacht is besteed aan cijfermatige onderbouwing en vragen 

van kwalitatieve en interuniversitaire benchmarking. Een duidelijker sturing vanuit de 

universiteit zal onderwijsdirecteuren en vice-decanen meer houvast geven en het draagvlak 

voor het tijdrovende proces van het schrijven van de zelfstudie helpen vergroten.  

 

Maatregel kwaliteitsborging 3: bestuurlijke informatie  

Binnen Geesteswetenschappen is er behoefte aan een betere verhouding tussen gegevens 

die voortkomen uit de facultair volgens de commissie goed geregelde studentevaluaties en 

heldere cijfermatige managementinformatie en externe benchmarking. Een project ter 

herijking van de managementinformatie ten behoeve van het onderwijs is in april 2013 van 

start gegaan onder leiding van de faculteitsdirecteur. Doel is de onderwijsorganisatie en het 

faculteitsbestuur tools in handen te geven waarmee het functioneren van de 

onderwijsprogramma’s kan worden gemonitord ten behoeve van de studievoortgang van 

studenten, het functioneren van docenten en het behalen van de prestatieafspraken.  

 

Maatregel kwaliteitsborging 4: externe benchmarking  

Voor wat betreft externe benchmarking zal het faculteitsbestuur van elke opleiding vragen 

zich nationaal en internationaal te oriënteren op opleidingen die als voorbeeld kunnen 

dienen voor wat men in Utrecht wil bereiken. Een praktijk van regelmatig peer-assessment 

tussen de opleidingen dient te worden geïnitieerd. Midterm reviews in het onderwijs 

dienen te worden gedaan mede vanuit dergelijke benchmark partners. Voor zomer 2014 zal 

voor elk van de opleidingen, na onderzoek en communicatie door de onderwijsdirecteuren 

worden vastgelegd wie benchmark-partners zijn.  

 

3. De faculteit dient er volgens de auditcommissie op toe te zien dat de P&C en PDCA-cycli 

binnen de faculteit gesloten zijn. Het faculteitsbestuur neemt deze aanbeveling zeer ter 

harte. Omdat het probleem omtrent de niet sluitende PDCA cycli niet overal binnen de 

faculteit in gelijke mate opduikt, kunnen we leren van wat wel goed gaat. Het best 

functioneren onderdelen waarin sprake is van regelmatig contact, vaak met strikt geplande 

overlegorganen, agenda’s en   

 



notulen met actiepunten. Voorbeelden zijn het faculteitsbestuur, de faculteitsraad, de 

departementsbesturen en de opleidingscommissies. De gaten vallen vaak rond functies die 

wat solistischer van aard zijn, zoals cursus- en programmacoördinatie. Ook in het tot voor 

kort sterk geprolifereerde landschap van met name de bachelorexamencommissies was 

weinig toezicht op planning en handeling in het licht van de verantwoordelijkheden.  

 

Er zijn volgens het faculteitsbestuur drie hoofdoorzaken aan te wijzen van deze 

problematiek. Ten eerste zijn hier en daar de beschrijvingen van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden bij de kwaliteitswaarborging inderdaad niet op orde. Ten tweede, en 

fundamenteler, kennen we een probleem aangaande de feitelijke aansluiting van en 

communicatie tussen verschillende organisatorische ketens, zoals het faculteitsbestuur, de 

Schools en departementen, de afdeling bestuurs- en beleidsondersteuning, bestuurlijke 

informatie, onderwijs- en studentenzaken, commissies als opleidingscommissie en 

examencommissie. Ten derde, en even fundamenteel, is er het complexe evenwicht tussen 

de professionele autonomie van medewerkers binnen een cursus en de systemische 

vereisten van de kwaliteitszorg. Daardoor is het mogelijk dat zelfs waar 

procesbeschrijvingen en de aansluiting en communicatie tussen verschillende facultaire 

ketens op orde zijn, medewerkers hun feitelijke verantwoordelijkheid niet nemen.  

 

Maatregel kwaliteitsborging 5: vorm en samenstelling van de examencommissies  

Met ingang van het academisch jaar 2013-2014 zijn scherpe wijzigingen doorgevoerd ten 

aanzien van de vorm en samenstelling van de examencommissies. Tot vorig academisch jaar 

had elke bacheloropleiding een eigen examencommissie. Dit resulteerde in 21 commissies, 

die ieder hun eigen jaaragenda maakten en bepaalden of en zo ja welke onderzoeken naar 

de kwaliteit van de examens en het gerealiseerde niveau werden ondernomen. Vanaf 

september 2013 zijn er nog vijf bachelor examencommissies: voor elk domein – 

Geschiedenis en Kunstgeschiedenis; Talen, Literatuur en Communicatie; Filosofie en 

Religiewetenschappen; Media- en Cultuurwetenschappen – één, plus een eigen commissie 

voor de interfacultaire opleiding Kunstmatige Intelligentie. De commissies zijn 

opleidingsoverstijgend ingericht, naar voorbeeld van de commissie van de kamer 

academische master van de Graduate School, die tijdens de recente onderwijsvisitaties 

steeds als goede commissie uit de bus kwam. Een opleidingsoverstijgende commissie kijkt 

van grotere afstand, is kritischer, en blijkt slagvaardiger dan een qua leden volstrekt aan 

één opleiding gebonden commissie. Niet alle opleidingen worden vertegenwoordigd in deze 

bachelor examencommissies. Echter, in voorkomende gevallen kan bij specifieke vragen 

over een opleiding expertise ingeschakeld worden. Hiervoor is budget gereserveerd.  

 

Maatregel kwaliteitsborging 6: Teaching fellow toetsing en examens  



De faculteit heeft voor de periode 2013-2015 een teaching fellow kunnen aanstellen, dr. 

Judith Thissen, die als opdracht heeft meegekregen het gehele facultaire landschap 

aangaande toetsing en examens onder de loep te nemen. Dr. Thissen is voorzitter van de 

facultaire toetsingscommissie. Het gaat bij haar teaching fellowship zowel om een advies 

over de robuustheid van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond toetsing en 

examens als om een advies over de communicatie tussen de onderdelen van de organisatie, 

zoals examencommissies, docenten, de toetsingscommissie, het faculteitsbestuur, SO&O, 

etc. De resultaten van haar werk zullen resulteren in een aanpassing op relevante 

onderdelen van de Gids Kwaliteitszorg en de jaarlijkse introductietraining voor de 

examencommissies.  

 

 
Maatregel kwaliteitsborging 7: professionalisering cursusleiders en 

programmacoördinatoren  

De auditcommissie constateert dat de rol van cursusleiders en programmacoördinatoren in 

de kwaliteitsborging onvoldoende helder is. We raken hier aan een ander punt: dat van de 

professionele autonomie van medewerkers die hun taak in cursussen en ten bate van 

programma’s meestal met enthousiasme waarnemen, maar daarbij relatief los functioneren 

van de formele beschrijvingen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij 

kan dan de relatie tot facultair beleid, de examencommissie en de opleidingscommissie en 

het geven van opvolging aan aanbevelingen van die commissies in de verdrukking komen.  

Om dit te ondervangen moet er een professionaliseringsslag worden gemaakt. Professionele 

autonomie is een groot goed en een belangrijk element in de kwaliteit van de opleidingen. 

Het moet als uitgangspunt, niet als gevaar voor kwaliteitsborging worden begrepen. Helder 

moet worden dat autonomie, collegiaal overleg en werken in teams niet met elkaar op 

gespannen voet staan. In de sociale filosofie noemen we dit ‘ingebedde autonomie’; 

autonomie die wordt gevoed door en bijdraagt aan een gezonde sociale context van het 

functioneren van het individu.  

Enerzijds dienen de vakoverstijgende, curriculaire verantwoordelijkheden van 

cursusleiders en programmacoördinatoren helder te worden vastgelegd in 

taakbeschrijvingen. Anderzijds moeten cursus- en programmacoördinatoren afdoende 

worden voorbereid op hun taak middels een op hen toegesneden kort scholingsprogramma, 

dat zij elk academisch jaar dienen te volgen. Een nog in te stellen projectgroep, voorgezeten 

door een onderwijsdirecteur, zal hierover in het academisch jaar 2013-14 advies 

uitbrengen aan de board van onderwijsdirecteuren en uiteindelijk het faculteitsbestuur.  

 

Maatregel kwaliteitsborging 8: Professionalisering opleidingscommissies  

Voor wat betreft de volgens de commissie beter functionerende opleidingscommissies 

worden kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de verhouding tussen commissie 

en onderwijsdirecteur in de kwaliteitsbewaking. Hieruit spreekt een terechte zorg ten 

aanzien van het sluiten van de PDCA cyclus. Om de kwaliteitsbewaking succesvol te binden 

aan het beleidsniveau en de B&O cycli, is betrokkenheid van de onderwijsdirecteur bij het 

opnemen van serieuze kwaliteitsproblemen met docenten van essentieel belang. Dit zal 

worden meegenomen in het aanscherpen van de op dit punt kennelijk te weinig heldere 

Gids Kwaliteitszorg en de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor de opleidingscommissies.  

Voor zover de opmerkingen van de commissie de kwestie autonomie, vertrouwen en 

controle betreffen, verwijzen we naar de paragraaf over kwaliteitscultuur.   

 



Organisatie  

 

1. De organisatie dient volgens de commissie professioneler te worden aangestuurd. Zoals 

gezegd zijn faculteitsbestuur én college het met de auditcommissie niet eens dat taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de nieuwe organisatie, zoals beschreven in 

Horizon 2015-2020 en het reorganisatieplan, niet helder zouden zijn belegd. Waar een 

verdere vereenvoudiging van de organisatiestructuur mogelijk is, zoals bij de reductie van 

21 naar vijf bachelorexamencommissies, voeren we deze door. Ook het recente 

terugbrengen van het aantal facultaire departementen van zes tot vier getuigt hiervan.  

 

Maatregel organisatie 1: kwaliteit van bestuurders  

Het faculteitsbestuur heeft bij een aantal positiewisselingen op cruciale bestuursfuncties 

binnen de domeinen ingezet op zeer bekwame bestuurders met bewezen capaciteiten en 

een groot draagvlak in de organisatie. De bestuurscultuur dient er een te zijn van 

gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het gewogen belang van de 

departementen en de faculteit als geheel. Het gewogen belang wordt vastgesteld vanuit 

zowel onderwijs-, onderzoeks- als begrotingsperspectief. Bestuurders die zich eenzijdig 

vastbijten in een deelbelang zijn vanuit het gezichtspunt van het faculteitsbestuur niet 

gewenst. Bestuurders die dergelijk gedrag vertonen worden er binnen de B&O cyclus op 

aangesproken. Het faculteitsbestuur zal een jaarlijks terugkerende bestuursschouw 

koppelen aan de B&O cyclus. Deze bestuursschouw is er tevens op gericht om inzicht te 

krijgen in het potentieel dat in de departementen aanwezig is en de kans moet krijgen zich 

te ontwikkelen.  

 

Het faculteitsbestuur benadrukt daarbij dat zij vertrouwen heeft in de zittende bestuurders 

van de domeinen, die in de veeleisende reorganisatie en herschikking van het 

onderwijslandschap voortdurend getuigen van een sterke loyaliteit aan dit gewogen belang 

van domeinen en de faculteit. Alle bestuurders volgen met enige regelmaat de universitaire 

leergangen in leiderschap waarin hun praktijkervaring nog eens wordt versterkt vanuit een 

faculteitsoverstijgend perspectief.  

 

2. De faculteit dient meer tijd te reserveren voor managementtaken, aandacht te besteden 

aan managementcompetenties, onder meer door deze te verankeren in de B&O cyclus.  

 

Maatregel organisatie 2: omvang bestuurs- en organisatietaken, B&O  

Het faculteitsbestuur heeft de omvang van de voornaamste bestuurstaken in de domeinen – 

departementshoofd, onderwijsdirecteur en onderzoeksdirecteur – met ingang van 

academisch jaar 2013-14 aanzienlijk verzwaard. De standaard omvang van 0,2 fte is 

verhoogd naar 0,4 fte; voor sommige functies in erg grote departementen naar 0,5.  

Daarnaast is in het nieuwe teaching load systeem – in docent contacturen (dcu) – een veel 

ruimere beloning opgenomen voor taken van stafleden als opleidingscoördinator, 

lidmaatschap van examencommissies en opleidingscommissies. 

 



Dit soort taken verdween vroeger geregeld in de weinig controleerbare ‘strooitijd’, wat bij 

vele medewerkers een aanzienlijke noch beloonde noch gekwantificeerde arbeidsdruk 

genereerde. Door adequate beloning en transparantie ten aanzien van dergelijke taken 

verwachten we een verbetering van het arbeidsklimaat.  

 

De B&O cyclus wordt in de faculteit Geesteswetenschappen serieus genomen. Bestuurs- en 

managementsfuncties worden prominent meegewogen in het B&O oordeel. Waar het gaat 

om de centrale bestuursfuncties rond departement, onderwijs en onderzoek worden de 

B&O gesprekken gevoerd met de decaan (departement) en vice-decanen (onderwijs en 

onderzoek) en staan de bestuurlijke verantwoordelijkheden centraal. Bestuurlijke 

verantwoordelijkheid mag niet worden gezien als bijzaak naast wetenschappelijke 

hoofdzaken. In de beslissingen ten aanzien van wie er na de recente reductie van 

departementen is doorgegaan in bestuursfuncties hebben oordelen aangaande de 

bestuurlijke inzet, competentie en successen een doorslaggevende rol gespeeld.  

 

De inhoud van B&O gesprekken met medewerkers in de meer uitvoerende coördinerende 

taken dient te worden aangescherpt. Het gebeurt nog teveel dat leidinggevenden dit soort 

taken nauwelijks beoordelen. Het faculteitsbestuur zal dit punt in de jaarlijkse 

departementsschouwen en hooglerarenoverleg agenderen.  

 

3. De commissie beveelt aan dat de ondersteuning van de onderwijsdirecteuren dient te 

worden versterkt door zwaardere UFO profielen in te zetten.  

 

Maatregel organisatie 3: ondersteuning onderwijsdirecteuren  

Het faculteitsbestuur vindt dit een erg generieke aanbeveling, die sterk voorbij gaat aan 

lokale verschillen in de ervaren kwaliteit van ondersteuning. Met de reorganisatie zijn in 

ieder departement op 1 juli 2013 ondersteuningsteams gecreëerd die, onder regie van een 

coördinator bedrijfsvoering, verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en 

ondersteuning van een departement. De teams hebben een integrale verantwoordelijkheid 

en werken nauw samen op het gebied van HR, financiën en ondersteuning van onderwijs en 

onderzoek. In dit kader wordt het takenpakket van de onderwijscoördinatoren de komende 

periode tegen het licht gehouden en herijkt. De taken zullen opnieuw worden geformuleerd 

en vastgesteld. Dit zal de onderwijscoördinatoren helpen om de gewenste en benodigde 

(zwaardere) taakinvulling te realiseren en hun functie als rechterhand van de 

onderwijsdirecteur volledig in te vullen.  

 

4. De bestuursattitude moet volgens de commissie worden toegesneden op de eisen van de 

hedendaagse universiteit.  

 

Maatregel organisatie 4: bestuursattitude  

Zoals gezegd heeft de kwaliteit van aan te stellen bestuurders de aandacht van het 

faculteitsbestuur. Sinds enkele jaren overlegt het complete faculteitsbestuur viermaal per 

jaar in een zogenaamd departementsoverleg met het complete bestuur van een 

departement over de voornaamste kwesties op de bestuursagenda. Vanaf eind dit jaar 

worden deze overleggen gekoppeld aan de facultaire P&C cyclus zodat ook de financiële 

verantwoording onderdeel wordt  

 



van de overleggen. Door deze gesprekken is de wederzijdse bekendheid met lopende zaken, 

gedeelde problemen en geboekte successen gegroeid. Recentelijk zien we opmerkelijke 

ontwikkelingen zoals departementsbestuurders die zelfstandig beslissen onderwijsaanbod 

te gaan reduceren, kostenbesparende plannen te schrijven ten aanzien van de herbezetting 

van door emeritaat vrijvallende posities, etc. Het faculteitsbestuur ervaart dit als 

belangrijke indicatoren voor een veranderende bestuursattitude in de departementen, van 

gericht op het behouden van wat is naar meer creatief toekomstgerichter binnen kaders van 

wat kan. Direct actie is hier naast het continueren van de departementsoverleggen en de 

leergangen leiderschap niet nodig.  

 

5. Het teaching load model dient volgens de commissie realistisch te zijn, de tijd voor 

onderwijs per cursus moet omhoog, het minimum aantal studenten per cursus moet 

omhoog.  

 

Maatregel organisatie 5: teaching load en groepsgrootte  

Het faculteitsbestuur is van mening dat het teaching load model realistisch is. Het gaat uit 

van 134 uur ingezette docenturen (totaal, dus inclusief voorbereiding, nakijkwerk, 

verantwoording) per bachelorcursus met 30 studenten3. Dat komt neer op 0,08fte per 

cursus. Daarnaast zijn bestuurlijke en coördinerende taken, tutoraat en matching ook in dcu 

uitgedrukt, en heeft iedere docent 5% van zijn aanstelling ‘strooitijd’ voor overige 

werkzaamheden. Meer dcu kan voor zes contacturen per week in de standaardfinanciering 

uit het UVM niet worden gefinancierd. De tijd voor onderwijs per cursus kan daarom ook 

niet omhoog.  

 

Wel heeft de faculteit besloten om met 30 studenten per groepseenheid (en dus inschrijving 

voor werkgroepen) te gaan werken in plaats van met 25. Dat zal zorgen voor beter gevulde 

groepen binnen cursussen, wat de gemiddelde doelmatigheid en rentabiliteit van cursussen 

vergroot. Ook de aanmerkelijke cursusreductie zal de doelmatigheid en rentabiliteit ten 

goede komen: rond 20% in de bachelor per 2014-15 en naar verwachting minstens dat 

zelfde percentage in de master.  

We blijven vasthouden aan het uitgangspunt van relatieve kleinschaligheid in het 

onderwijs. Een brede faculteit Geesteswetenschappen is ook niet anders voorstelbaar. Het 

faculteitsbestuur ziet geen reden op deze ingeslagen weg, waarmee het college van bestuur 

heeft ingestemd, terug te komen.  

 

Kwaliteitscultuur  

 

De faculteit moet volgens de commissie meer aandacht hebben voor de kwaliteitscultuur 

rond onderwijs. De faculteit herkent zich in deze aanbeveling en in de waarneming dat 

individuele professionele autonomie een collectieve visie op en collectieve 

verantwoordelijkheid aangaande kwaliteitszorg soms in de weg staan.  

De commissie lijkt de thema’s ‘kwaliteitscultuur’ (interpersoonlijk) en ‘kwaliteitsborging’ 

(in regelgeving en procedureel) soms als uitwisselbare  

 

                                              
3 Voor academische masteropleidingen is de groepsgrootte vastgesteld op 25 studenten, voor research masteropleidingen op 15. 



begrippen te gebruiken. Problemen en maatregelen aangaande kwaliteitsborging hebben 

wij onder het kopje ‘kwaliteitsborging’ besproken. Hier gaan wij in op problemen rond de 

kwaliteitscultuur, waaronder een gezamenlijk gedragen cultuur rond onderwijskwaliteit en 

kwaliteitszorg wordt verstaan.  

 

1. Er moet volgens de commissie aandacht komen voor kwaliteit als intern proces. De 

onderwijsvisitaties zijn aanleiding geweest voor het agenderen door het faculteitsbestuur 

van de noodzaak om docentenoverleg en collegiaal overleg rond onderwijskwaliteit in de 

Schools en de departementen met nadruk te agenderen. In alle Schools wordt momenteel 

gewerkt aan problemen rond de beoordeling van toetsen en scripties. De maatregelen en 

instrumenten die dergelijk overleg structureren worden verderop beschreven, onder het 

kopje toetsing en beoordeling.  

 

Het bewerkstelligen van een cultuurverandering is in iedere organisatie een zware opgave. 

De auditcommissie heeft net als de visitatiecommissies vastgesteld dat de faculteit veel 

toegewijde en kundige docenten, onderwijsdirecteuren en leidinggevenden kent. 

Tegelijkertijd valt het de auditcommissie net als sommige visitatiecommissies op dat er een 

flinke spanning bestaat tussen de (zeer) vele verander- en verbetertrajecten rond onderwijs 

binnen de faculteit en de opvolging van al dan niet expliciet gevraagde attitude-

veranderingen onder de staf.  

 

Maatregel kwaliteitscultuur 1: intensivering collegiaal overleg rond toetsing  

Maatregel kwaliteitscultuur 2: onderwijsconferentie  

 

Er is veel te leren van een aantal good practices binnen de faculteit, zoals de positieve 

gevolgen van de regelmatige departementsoverleggen tussen faculteitsbestuur en 

departementsbesturen. Gedeelde kennis en gedeeld probleemeigenaarschap vormen 

gedeelde verantwoordelijkheden. Daarom worden in alle Schools vanaf het academisch jaar 

2013-14 tweemaal per jaar docentenoverleggen rond beoordeling en toetsing 

georganiseerd en zal elk jaar los van de onderwijsparade een onderwijsconferentie 

Geesteswetenschappen plaatsvinden (dit jaar in het teken van toetsing, geconcipieerd door 

de teaching fellow toetsing).  

 

Maatregel kwaliteitscultuur 3: team teaching  

Doel van deze overleggen is om de individuele professionele autonomie van docenten te 

richten op collectieve verantwoordelijkheden en collegiaal overleg. Daarbij zal de nieuwe 

inrichting van het bacheloronderwijs per 2013-14 in samenhangende onderwijspakketten 

van vier cursussen een positieve invloed hebben op kwaliteit. Docenten gaan rond 

vaststaande ‘pakkettten’ van vier cursussen in teams doceren en zullen hun autonomie 

daarom in onderlinge afstemming moeten inzetten in het doordenken van leerlijnen, 

toetsplannen, en het gezamenlijk beoordelen van tussen- en eindtoetsen in de cursussen.  



Door visitatiecommissies is veelvuldig opgemerkt dat de toetsing in cursussen aan de 

faculteit over het algemeen van voldoende niveau is. Dat kan door een meer collegiale 

manier van werken nog beter worden. Op het gebied van de beoordeling van 

eindwerkstukken hebben de Schools en de faculteit in antwoord op de onderwijsvisitaties 

een pakket aan maatregelen ontwikkeld waarin de noodzaak tot internalisering-door-

overleg van door het hele docentencorps gedragen evaluatieve beoordelingscriteria voorop 

staan. In alle Schools wordt momenteel de laatste hand gelegd aan toetsbeleidsplannen voor 

de opleidingen, waarin de pakketstructuur van het onderwijs en de noodzaak tot collegiale 

kwaliteitsborging is verdisconteerd.  

In de B&O cycli dient onder het kopje onderwijs systematisch ruimte te worden vrijgemaakt 

voor de bespreking van professionele autonomie binnen een groter curriculum. Dit zal in de 

jaarlijkse personeelsschouw van de departementen en hooglerarenoverleg worden 

benadrukt.  

 

2. Professionalisering van de medewerkers is volgens de auditcommissie nodig.  

 

Zie hierboven. Bovendien mag worden benadrukt dat veel projecten die momenteel in de 

faculteit lopen de bedoelde professionalisering richting goed functionerende 

docententeams beogen. Op de lijst van lopende projecten GW betreft dat bijvoorbeeld 

tutoraat, toetsing, CIW en arbeidsmarktoriëntatie. Daarnaast is dit een belangrijk doel van 

het eerder beschreven teaching fellowship toetsing en examens.  

 

Tenslotte. Cultuurveranderingen zijn moeilijk te meten. Een voor de faculteit essentieel 

meetmoment zal bestaan in de afloop van de verbeterperiodes voor de opleidingen die in de 

onderwijsvisitaties een onvoldoende hebben gekregen.  

Toetsing en beoordeling  

1. De faculteit dient volgens de commissie te investeren in deskundigheid van docenten en 

examencommissies aangaande toetsing en beoordeling. De rol van de examencommissie in 

de kwaliteitszorgcyclus dient eenieder bekend te zijn.  

 

Maatregel toetsing en beoordeling 1: schaalvergroting en taakbelasting lidmaatschap 

examencommissies  

Aangaande de professionalisering van examencommissies is de schaalvergroting van de 

bachelor commissies alsmede de honorering van uren voor lidmaatschap en 

voorzitterschap een eerste stap naar facilitering ervan. Vanzelfsprekend zal het 

introductieprogramma dat voor nieuwe leden van de examencommissies al langer bestaat, 

worden gecontinueerd en aangescherpt in het licht van de vele veranderingen die zich 

voordoen omtrent het functioneren van de examen- en toetsingscommissie. Er is hier en 

daar nog te weinig besef van urgentie van de kwaliteitsborgende taak. Er dient door 

voorzitters sterker te worden toegezien   

 



op een heldere jaarlijkse onderzoeksagenda voor de commissie. Om continuïteit van de 

commissies te garanderen zijn aanstellingen inmiddels voor drie jaar.  

 

Maatregel toetsing en beoordeling 2: ondersteuning examencommissies  

Daarnaast heeft de faculteit voor de periode 2012-2015 gelden uit het stimuleringsfonds 

onderwijs belegd voor professionalisering van de examencommissies en het door de 

commissies te ondernemen onderzoek naar de kwaliteit van toetsing en eindniveau. De 

laatste jaren is daarnaast een sterk ambtelijk secretariaat gecreëerd dat de leden en 

voorzitters ondersteunt bij het agenderen van de jaaragenda en te ondernemen onderzoek. 

Dit secretariaat legt momenteel de laatste hand aan een centrale archivering van alle 

beoordelingsformulieren voor eindwerkstukken. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde 

voor het functioneren van de commissies, die vaak stuiten op een groot probleem in het 

vergaren van te onderzoeken materiaal.  

Het al eerder beschreven project van de teaching fellow toetsing, dr. Thissen (maatregel 

kwaliteitsborging 5) , zal ook hier een belangrijke bijdrage leveren. Het is immers haar taak 

om de relatie van de examencommissie tot toetsingscommissie, faculteitsbestuur, 

docentencorps etc. kritisch te bezien en waar nodig van een advies te voorzien waarmee 

onnodige obstakels zijn op te ruimen.  

 

2. Het gebruik van beoordelingsformulieren, de rol van de tweede scriptiebeoordelaar en de 

mogelijkheid extern advies te vragen over scripties dient te worden aangescherpt.  

 

Maatregel toetsing en beoordeling 3: uniformering beoordelingsformulieren  

In de gehele faculteit Geesteswetenschappen worden in de bachelor- en masteropleidingen 

beoordelingsformulieren gebruikt voor het beoordelen van eindwerkstukken. De 

toetscommissie Geesteswetenschappen heeft de opdracht gekregen om in het lopend 

academisch jaar een standaardformulier te ontwerpen dat in de hele faculteit kan worden 

gebruikt en dat de recente maatregelen zoals geschetst in deze paragraaf verdisconteert.  

 

Maatregel toetsing en beoordeling 4: professionalisering tweede beoordelaar  

In de gehele faculteit Geesteswetenschappen wordt een tweede beoordelaar ingezet bij de 

beoordeling van eindwerkstukken in bachelor (sinds 2012-2013), academische, educatieve 

en researchmaster master (bij de laatste opleidingen soms zelfs drie). De suggestie van de 

auditcommissie om de rol van de tweede beoordelaar aan te scherpen is waardevol. De 

toetscommissie werkt in opdracht van het faculteitsbestuur inmiddels aan een advies over 

de precieze taakstelling van de tweede beoordelaar ten aanzien van eindwerkstukken in de 

bachelor- en de masteropleidingen.  

 

3. Bij toetsing dient meer gebruik te worden gemaakt van onderbouwde minimumcriteria 

voor de slaag/zak beslissing.  

 

Maatregel toetsing en beoordeling 5: minimumcriteria slaag/zakbeslissing   

 



Aangaande onderbouwde minimumcriteria voor de slaag/zakbeslissing heeft de faculteit in 

voorjaar 2013 op initiatief van de onderwijsdirecteuren twee veelbesproken maatregelen 

afgekondigd. Teneinde de beoordeling van eindwerkstukken op de slaag-/zakgrens te 

verscherpen is bepaald dat per 1 september 2013 alle eindwerkstukken met een cijfer gelijk 

aan of lager dan 6,5 gezien en beoordeeld moeten zijn door een derde beoordelaar die als 

hoogleraar in het vakgebied van de opleiding expertise heeft. De formele regeling luidt 

aldus:  

 

”Ieder eindwerkstuk (BA) en iedere scriptie (MA) die met een voldoende cijfer gelijk aan of 

lager dan een 6.5 wordt beoordeeld (door de 1e en 2e beoordelaar), wordt voor vaststelling 

van het cijfer voorgelegd aan een hoogleraar op het betreffende vakgebied. De hoogleraar 

beoordeelt het werkstuk op basis van de geldende criteria opnieuw en stelt in overleg met 

de beoordelaars het cijfer vast. De betrokkenheid van de hoogleraar in deze speciale 

procedure wordt op het beoordelingsformulier vastgelegd.”  

 

Met deze maatregel wordt inmiddels in alle Schools gewerkt. Zij garandeert dat een 

eindverantwoordelijke op een vakgebied tekent voor de kwaliteit van een oordeel en vraagt 

in de praktijk altijd om overleg tussen de betrokken docenten.  

 

Daarnaast is als antwoord op problemen rond beoordelingscriteria die naar voren kwamen 

in sommige onderwijsvisitaties nog een facultaire maatregel afgekondigd. Deze maatregel 

beoogt het onmogelijk te maken dat onvoldoende beoordeelde, cruciale aspecten van een 

eindwerkstukken kunnen worden gecompenseerd met voldoende resultaten op andere 

aspecten. De formulering is als volgt:  

 

“Teneinde het wetenschappelijk niveau van eindwerkstukken en scripties te waarborgen 

werken beoordelaars in alle opleidingen (Bachelor en Master) met beoordelingsformulieren 

die beoordelaars vragen een voldoende of onvoldoende te geven voor 1) ontwikkeling 

wetenschappelijke vraag- en doelstelling, 2) methodologische verantwoording van de opzet 

van het onderzoek, 3) situering onderzoek in de wetenschappelijke literatuur, en 4) een 

verantwoording van de opzet van de vorm van verslaglegging. De vier punten dienen in de 

inleiding of de inleidende paragrafen van het werkstuk te worden behandeld. Een met een 

voldoende beoordeeld eindwerkstuk of scriptie is op al deze punten (alsmede punten die de 

operationalisering ervan in de paragrafen en de conclusie betreffen en verdere vereisten) 

met een voldoende beoordeeld. Voldoendes op het ene punt kunnen onvoldoendes op het 

andere niet compenseren.”  

 

De bij de toetsingscommissie uitgezette vraag om een geüniformeerd 

beoordelingsformulier zal binnen de grenzen van deze twee maatregelen worden 

beantwoord.  

 
  



3. Planning maatregelen  

 

Kwaliteitsborging  

Maatregel 1: P&C cyclus CvB – FB  Wie: CvB en FB  

Wanneer: aan CvB  

Wat: grotere transparantie  

Maatregel 2: Kwaliteit zelfstudies voor 

visitaties  

Wie: CvB en FBs UU  

Wanneer: aan CvB  

Wat: meer helderheid voor 

verantwoordelijken  

Maatregel 3: Bestuurlijke informatie  Wie: Faculteitsdirecteur  

Wanneer: start: april 2013; afronding: 

januari 2014  

Wat: betere sturingsinformatie  

Maatregel 4: Externe benchmarking  Wie: onderwijsdirecteuren  

Wanneer: zomer 2014  

Wat: externe benchmarking, o.a. voor 

mid-term review accreditatieperiode  

Maatregel 5: Vorm en samenstelling 

examencommisies  

Wie: FB  

Wanneer: voltooid  

Wat: schaalvergroting, 

professionalisering, honorering  

Maatregel 6: Teaching fellow toetsing  Wie: dr. J. Thissen  

Wanneer: per 1 september 2013 tot 31 

augustus 2015.  

Wat: doorlichten systeem van toetsing 

en examens  

Maatregel 7: Scholing cursusleiders en 

programmacoördinatoren  

Wie: vice-decaan en 

Onderwijsdirecteuren  

Wanneer: Projectbeschrijving 

november 2013; afronden mei 2014  

Wat: professionalisering  

Maatregel 8: Verhouding OC-

OWdirecteur  

Wie: vicedecaan en 

onderwijsdirecteuren  

Wanneer: november 2013  

Wat: Implementeren in scholing OCs en 

in Gids Kwaliteitszorg  

 

 

 

 
  



Organisatie  

1. Professionalisering bestuurders  Wie: FB  

Wanneer: continu  

Wat: bestuurders betrekken bij 

integrale agenda door overleg, 

leergangen en B&Os. Bestuursschouw.  

2. Omvang bestuurs- en 

organisatietaken  

Wie: FB  

Wanneer: 1 september 2013, voltooid  

Wat: adequate tijdstoewijzing 

bestuursfuncties  

3. Ondersteuning 

onderwijsdirecteuren  

Wie: FB  

Wanneer: per 1 juli 2013, voltooid  

Wat: ondersteuningsteams 

departementen  

4. Bestuursattitude  Wie: FB  

Wanneer: continu  

Wat: zie onder 1.  

5. Teaching load en groepsgrootte  Wie: FB  

Wanneer: per 1 september 2013, 

voltooid  

Wat: doelmatigheid en 

rechtvaardigheid in toewijzing 

onderwijslast  

 

 

 

 

 

 

 
Kwaliteitscultuur  

1. Docentenoverleg toetsing en 

examens  

Wie: onderwijsdirecteuren  

Wanneer: tweemaal per jaar  

Wat: docentprofessionalisering  

2. Onderwijsconferentie GW  Wie: vice-decaan  

Wanneer: eens per academisch jaar  

Wat: docentprofessionalisering  

3. Team teaching  Wie: onderwijsdirecteuren  

Wanneer: per 1 september 2013  

Wat: samenwerking docenten in 

pakketten van vier cursussen  
  



Toetsing en beoordeling  

1. Schaalvergroting en honorering 

lidmaatschap examencommissies  

Wie: FB  

Wanneer: voltooid per 1 september 

2013  

Wat: professionalisering 

examencommissies  

2. Ondersteuning examencommissies  Wie: FB, mede met centrale middelen  

Wanneer: 2012-2015  

Wat: professionalisering 

examencommissies  

3. Uniformering 

beoordelingsformulieren  

Wie: toetsingscommissie  

Wanneer: voor 1 februari 2014  

Wat: professionalisering beoordeling 

eindwerkstuk  

4. Professionalisering 2e beoordelaar  Wie: toetsingscommissie  

Wanneer: voor juni 2014  

Wat: professionalisering beoordeling 

eindwerkstuk  

5. Minimumcriteria 

slaag/zakbeslissing  

Wie: FB  

Wanneer: per 1 september 2013, 

voltooid  

Wat: professionalisering beoordeling 

eindwerkstuk  
 


