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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 25 januari en 1 februari 2021 de 
eindrapportage doorontwikkeling kwaliteitszorg besproken. De Raad spreekt zijn 
waardering uit voor de overzichtelijk- en volledigheid van de verslaglegging. Hij wil graag de 
volgende punten onder de aandacht brengen bij het College van Bestuur. 
 
Ten eerste wil de Raad zijn standpunt herhalen dat hij een zekere mate van kwaliteitszorg 
cruciaal vindt, maar dat dit geen doel op zich moet zijn. Hij is bezorgd dat de balans 
langzamerhand doorslaat naar teveel administratieve belasting in plaats van dat het echt wat 
oplevert. Het stemt hem tevreden dat het College onderschrijft dat de kwaliteitszorg 
gebaseerd moet zijn op vertrouwen en dat het streeft naar vermindering van de 
administratieve lasten. De Raad memoreert graag dat het College in het kader daarvan werkt 
aan een voorstel om de administratieve lasten te verminderen, zoals bij midterms en 
(cursus)evaluaties.  
 
Ten tweede wil de Raad zijn advies herhalen dat het College naast de aandacht voor scholing 
ook aandacht heeft voor de facilitering van de opleidingscommissies (OLC’s). De Raad is 
tevreden dat er stappen zijn gezet in de verbetering van de scholing voor de OLC’s, daar zij 
een belangrijke rol spelen in de kwaliteitszorgcyclus. Op zaken als ambtelijke ondersteuning 
en compensatie is volgens de Raad nog een slag te maken. Hij is blij dat het College het ook 
belangrijk vindt om blijvend aandacht te geven aan de OLC’s en die in het grotere geheel 
van de medezeggenschap te plaatsen. Het College zal hier verder over spreken met de Raad 
in de volgende cyclus,  bij de behandeling van het rapport Versterking Medezeggenschap. 
 
Ten derde heeft de Raad gesproken over het verlenen van toegang tot het 
onderwijsdashboard aan studenten in de medezeggenschap. Dit is vooralsnog niet mogelijk, 
maar de Raad wijst graag op de eerder gedane en nu herhaalde toezegging van het College 
dat de mogelijkheden hiertoe verkend worden in het vervolgtraject. Dit uiteraard met 
inachtneming van de privacy richtlijnen. 
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Tot slot vermeldt de eindrapportage in de paragraaf ‘Versterken onderwijskundige 
ondersteuning’ (p. 11) een onderzoek verricht door een externe adviseur ten aanzien van de 
organisatie van de ondersteuning van innovatie in het onderwijs. Het College heeft de Raad 
laten weten dat het adviesrapport vlak voor het kerstreces is ontvangen en dat het zich nu 
beraadt op de vervolgstappen. De Raad dankt het College voor de toezegging om daar 
binnenkort op terug te komen.  
 
  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


