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1. Status agendapunt: 

Rol URaad:  
o Ter informatie 
X Ter advisering 
o Ter instemming 
o Anders: 

 
 
 
2. Eerder behandeld in: 

Naam gremium: UMT 
Datum behandeling: 12 feb 2010 
Naam agendapunt: Eindrapport projectgroep Schools 
Conclusie toen: grote waardering en instemming met grote lijn; 
kwaliteitsbeoordeling echter bij voorkeur niet bij UCO maar bij in te richten meer 
onafhankelijke commissie. 

 
 
3. Toelichting/samenvatting: 
 
Na de Werkgroep Schools o.l.v. prof.dr. H.W.A.M. Coonen is een projectgroep 
ingesteld voor de uitwerking van het kader dat door de werkgroep in de adviesnota 
‘schools’ (mei 2009) is beschreven. De projectgroep, onder voorzitterschap van drs. 
C.T.A. Ruijter, heeft de aannames uit die nota onderzocht en een vertaalslag 
gemaakt naar concrete activiteiten. Hiervoor is een analyse gemaakt van 
beschikbare gegevens over de onderwijskwaliteit, de instroom- en doorstroomcijfers 
en de motieven van (potentiële) studenten. Daarnaast is intensief gediscussieerd met 
betrokkenen en belanghebbenden. Hierbij is steeds ingezoomd op die aspecten die 
voor de (meeste) opleidingen gezamenlijk, dus voor de UT als geheel, van belang 
kunnen zijn. Uiteindelijk heeft zich een beeld gevormd van een haalbare ontwikkeling 
voor de UT als geheel en de acties die daarvoor nodig zijn. 
 
Het rapport stelt kwaliteit centraal in streven naar reputatieverbetering. De kwaliteit 
wordt over de linie goed genoemd, maar de stelling is dat we als universiteit meer 
moeten willen als op de langere termijn ook de groeidoelstellingen moeten worden 
gehaald. 
Voorgestelde maatregelen betreffen: 
- verbetering van de kwaliteit van instroom door hogere eisen te stellen aan met 

name HBO en internationale instroom 



- internationalisering niet over de breedte, maar kwaliteit halen in een beperkt 
aantal opleidingen en van daaruit uitbouwen, door zoveel mogelijk gebruik te 
maken van bestaande allianties 

- verhoging van het instellingstarief 
- ontwikkeling van een stelsel kwaliteitseisen voor het onderwijs, te bewaken door 

het overleg van opleidingsdirecteuren (UCO) 
- uitbreiding studielast 1 jarige masters naar 75 EC 
- uitwerking van de specifieke competenties rond ‘ingenieuren’ en de 3 O’s 
- borging van de relatie onderwijs-onderzoek 
- eenduidige informatie in de marketing met betrekking tot profiel van de instelling 

en eisen van de opleidingen 
- koppeling van de op te zetten projectorganisatie met de al bestaande TGS 
 
 
 
4. (Voorgenomen) besluit CvB: 

Het document is nog niet besluitvormend besproken in het College. Het College is 
in navolging van de bespreking met het UMT voornemens om al besluit te 
formuleren: 
1. Vooralsnog naast de TGS geen andere schools in te richten 
2. Een kwaliteitsprogramma voor het graduate onderwijs in de breedte op te 

starten, onder leiding van een van de decanen 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GRIFFIE URaad:  (door griffie UR in te vullen)  
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Nee. 
o Ja, op  

Conclusie toen: 
 
Nadere toelichting:  (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


