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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 25 november en 9 december 2019
gesproken over de Startnotitie monitoring kwaliteitsafspraken en het bijbehorende
communicatieplan. Naar aanleiding daarvan brengt de Raad het volgende advies uit.
De Raad vindt het ten eerste van groot belang dat studenten proactief worden betrokken bij
de herijking van de kwaliteitsafspraken, zowel in panelgesprekken als in de
medezeggenschap, om plannen te vormen en input te leveren. De Raad is blij dat het College
de leidraad hiervoor nogmaals onder de aandacht brengt bij het Onderwijsberaad.
Daarnaast is de Raad verheugd over de toezegging dat het College het betrekken van de
decentrale medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken niet alleen achteraf kritisch toetst,
maar ook vooraf al bespreekt met de vice-decanen. De raad blijft graag aangesloten bij de
wijze waarop op voorhand wordt gegarandeerd dat de decentrale medezeggenschap
voldoende wordt betrokken bij de herijking kwaliteitsafspraken.
Vanwege de belangrijke rol van de decentrale medezeggenschap in het beoordelen van de
kwaliteitsplannen dringt de Raad ten tweede aan op een betere facilitering hiervan, onder
meer in de vorm van training. De opleidingsdag voor OLC’s in februari stemt de Raad
positief, net als het commitment dat de faculteitsbesturen hebben gegeven om te bekijken of
de ondersteuning op facultair niveau voldoende is.
Ten derde memoreert de Raad de toezegging van het College om de rol van de
Universiteitsraad bij de besteding van de kwaliteitsmiddelen aan de Honours Academy in
het Monitoringsplan op te nemen.
Ten aanzien van het communicatieplan herhaalt de Raad zijn advies om ook in het Engels
over de kwaliteitsafspraken te informeren en het Universitair Plan kwaliteitsafspraken op de
studentenwebsite te publiceren, dat door het College is overgenomen. Daarbij drukt de Raad
het College nogmaals op het hart dat de informatievoorziening sober maar effectief dient te
zijn, zoals het College heeft onderschreven.
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De Raad ziet graag dat het College de plannen uit de Startnotitie monitoring
kwaliteitsafspraken en bijbehorend communicatieplan uitvoert met inachtneming van deze
punten.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

C.J. de Roon
Voorzitter

