
Rapport audit Geesteswetenschappen 

Publieke samenvatting  

Interne audit  

Binnen het systeem van interne kwaliteitszorg in het onderwijs heeft de Universiteit Utrecht het 

instrument interne audit ontwikkeld. Het college van bestuur kan opdracht geven tot het uitvoeren 

van een interne audit op basis van in- en externe kwaliteitsmetingen zoals visitaties of 

tevredenheidsonderzoeken. Opzet van de audit is dat een groep van peers uit de universiteit een 

onderzoek doet naar een opleiding, faculteit of thema door middel van gesprekken met betrokkenen 

en het bestuderen van bronnen die de faculteit of opleiding aanlevert. De opzet is vergelijkbaar met 

een visitatie.  

Over de uitkomsten van een audit rapporteert een auditcommissie aan het college van bestuur. Het 

college maakt vervolgens met de decaan afspraken over een verbeterplan en het college van bestuur 

bewaakt gedurende een periode de voortgang.  

De afgelopen jaren heeft het college van bestuur opdracht gegeven om interne audits uit te voeren bij 

de opleidingen American Studies, Drug innovation, Wiskunde, Economie, en een audit naar de werking 

van het systeem van kwaliteitszorg binnen de Universiteit Utrecht als geheel, als voorbereiding op de 

instellingstoets.  

Audit Geesteswetenschappen  

In februari 2013 heeft het College van Bestuur een commissie ingesteld om een interne audit uit te 

voeren bij de faculteit Geesteswetenschappen (zie bijlage 1 en 2 voor de opdracht aan en werkwijze & 

samenstelling van de commissie). Aanleiding hiervoor waren de onvoldoendes die in de maanden 

daarvoor bij enkele visitaties van opleidingen werden gegeven of dreigden te worden gegeven. Het 

onderwerp van de audit was:  

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 specifieke in te gaan op vier aspecten (1) borging, 

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

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 proactief.  

 



Deze resultaten hebben, volgens de auditcommissie, niet uitsluitend betrekking op de faculteit 

Geesteswetenschappen.  

Belangrijke aanbevelingen die ook voor andere faculteiten kunnen gelden:  

• College en decanen moeten in hun respectieve P&C-gesprekken meer aandacht besteden aan 

controle; het moet gewoon zijn elkaar op kwaliteit aan te spreken.  

• Zelfevaluaties moeten scherper getoetst worden door college en decanen.  

• De P&C- en PDCA-cyclus moet op facultair niveau gesloten zijn.  

• Voor een professionele aansturing van de organisatie moet er een heldere taakverdeling en 

verantwoordelijkheidsstructuur zijn.  

• Er moet voldoende tijd zijn voor managementtaken en voor managementcompetenties door ze 

stevig te verankeren in de B&O-cyclus en er moet voldoende aandacht zijn voor kwaliteit van 

leidinggevenden.  

• Onderwijsdirecteuren verdienen een goede ondersteuning op voldoende niveau.  

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

universiteit worden gesteld, met name voor wat betreft grotere nadruk op externe 

verantwoording.  

• Er moet niet alleen aandacht zijn voor kwaliteit van onderwijs als voorbereiding op een extern 

proces, maar juist ook als intern proces. Docenten moeten een sterke rol hebben in 

verbeterplannen voor cursussen, curricula en organisatieonderdelen.  

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

van hun professionaliteit zien om taken uit te voeren in de daarvoor ter beschikking staande 

tijd en er dient een programma voor professionalisering te worden ontwikkeld.  

• Een faculteit moet voldoende 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.  

• Een faculteit moet minimumcriteria hebben voor slaag/zak-beslissing voor toetsen en scripties; 

een tweede beoordelaar van eindwerkstukken is van groot belang om de kwaliteit van het 

oordeel te garanderen. En een faculteit zou scripties jaarlijks steekproefsgewijs ook extern 

moeten toetsen.  

 


