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Instellingstoets UT eind 2013
Op 12 februari jI. is in een Bestuurlijk Overleg met de NVAO hettraject naar de Instellingstoets op
de rails gezet. Begin november is het 1ste bezoek van de visitatiecommissie gepland, gevolgd
door een 2e bezoek begin december 2013 (uitwerking trails). De NVAO zal in het voorjaar van
2013 het visitatiepanel samenstellen, in september een accreditatieportret maken (een overzicht
van de accreditatiegegevens van de UT van de afgelopen periode) en plant in het voorjaar van
2014 de besluitvorming rond te krijgen op basis van het paneladvies.

Doel van de instellingstoets is dat het UT instellingsbestuur (= dus mci. RvT) moet aantonen
“in control’ te zijn als het gaat om de geleverde onderwijskwaliteit. Het gaat bij de
lnstellingstoets uitdrukkelijk niet om de beoordeling van de kwaliteit van de afzonderlijke
opleidingen. In essentie gaat het om vijf samenhangende vragen:
1. Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs?
2. Hoe wil de instelling deze visie realiseren?
3. Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?
4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?
5. Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Deze vijf vragen zijn vertaald in vijf standaarden waarover een auditcommissie een gewogen en
gemotiveerd oordeel geeft.

Kritische Refiectie: oak aansiuiting bij lopende processen
Ter voorbereiding van de lnstellingstoets schrijft de UT een Kritische Refiectie, waarin op
bovengenoemde standaarden wordt ingegaan. Naast een beschrijving van bestaande situatie
wordt daarbij aangesloten bij lopende processen binnen de UT, zoals TOM, Kwaliteitsverbetering





van het UT-Masteronderwijs (PKM), de opzet van een Top Onderwijs Ondersteuningsproces
(TOO), het nieuwe University College Atlas en de integratie van het ITC.

Rol U-Raad:
Een volwaardig 2e concept van de Kritische Reflectie wordt op 22 mel as. in het CvB besproken.
Daardoor kan het document niet tijdig voor advies aan de U-Raad worden voorgelegd
respectievelijk behandeld in dejuni-cyclus.

In overleg met de voorzitter van de U-Raad is ervoor gekozen het document in eerste instantie ter
informatie aan te bieden, met het verzoek om commentaar. In een extra vergadering van de
commissie OOS op 3 juli as. wordt het concept besproken in aanwezigheid van Ramses Wessel,
voorzitter van de taskforce die zich bezighoudt met de voorbereiding van de lnstellingstoets.

Na verwerking van aWe commentaren volgt dan voor de septembercyclus de formele
adviesaanvraag

Verdere procesgang
• Medio juni-medio juli bijstellen KR + check op onderdelen
• l9juni: bespreking in RvT
• Juli/Augustus: taal, samenvatting,
• Augustus- oktober UT bewustwordingscampagne — presentaties
• Begin september: KR voor advies naar U-Raad
• Medio september proefaudit (samen met TU-Eindhoven); ev. bijstellen KR
• Opmaak, drukken KR
• Begin oktober documentatie naar NVAO
• Medio Oktober: Onderwijsdag
• le helft november le bezoek visitatie panel (1 dag), keuze audit trails
• le helft december 2e bezoek visitatie panel (2-3 dagen)

Summary in English
For the preparation of the UT-institutional quality assurance assessment in November/December
2013, the institution draws up a critical reflection. In essence, this critical reflection answers the
question of how the institution demonstrates that it is “in control” of the quality of the programmes
offered. In essence, institutional quality assurance assessments revolve around five coherent
questions:

1. What is the vision of the institution with regards to the quality of the education it provides?
2. How does the institution intend to realise this vision?
3. How does the institution gauge the extent to which the vision is realised?
4. How does the institution work on improvement?
5. Who is responsible for what?

These five questions have been translated into five standards. Regarding each of these five
standards, an audit panel gives a weighted and substantiated judgement on a three-point scale:
meets, does not meet or partially meets the standard. The critical reflection is a selfcontained
document that can be read separately.

In consultation with the President of the U-Council, it was decided to provide the document at this
stage for information, asking for comments in order to modify (if necessary) it.

The U-council will be asked for advise on the Critical Reflection in September next.
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NB:

- In deze versie zijn de secties ‘Meten’ nog niet ingevuld met actuele
data. Dat gebeurt in de Iaatste draft, opdat de data zo actueel mogelijk
is.

- De secties kritische reflectie bevatten nog geen lopende tekst, maar
noemen flu de punten die daar voigens de auteurs besproken zouden
moeten worden. Na bespreking van voorliggend concept worden deze,
inclusief de samenvatting in H8, verder ingevuld.
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VOORWOORD

In 2011 heeft de Universiteit Twente zich aangemeld bij de NVAO voor de Instellingstoets
Kwaliteitszorg. Daartoe hebben we de voorliggende kritische reflectie over de kwaliteitszorg met
betrekking tot ons onderwijs opgestold.

Deze instellingstoets gaan we in op eon bijzonder moment. De universiteit zit middenin de
implementatie van een ingrijpend nieuw onderwijsmodel voor het bacheloronderwijs. Ingrijpend
niet alleen in de zin dat het onderwijs inhoudelijk anders wordt aangeboden, maar ook in de zin
dat de vernieuwing invloed heeft op de inrichting van de onderwijsorganisatie.

Veel is dus in verandering, of is net veranderd. Dat maakt het schrijven van deze reflectie een
bijzondere exercitie. Beschrijven we de situatie zoals die was, of zoals we hem nu aan het
inrichten zijn. Op de toekomst kunnen we slecht reflecteren. Het verleden is echter niet meer
altijd relevant.

We hebben besloten hot allebei te doen; verleden en toekomst beschrijven, waarbij we proberen
met referentie naar het verleden duidelijk te maken waarom we bepaalde keuze hebben gemaakt
voor de tookomst.

Omdat do verandering waar we aan werken majeur is, hebben we bovendien gemeend dat hot
good is om ook expliciet te reflecteren op de wijze waarop we dit veranderingsproces hebben
ingericht. Het is geen proces dat we met de invoering van eon nieuw model hebben afgerond.
Voor veel van do ambities die we hebben, is met doze fase alleen nog maar hot kader
geschapen. Hot is eon omslag waar we nog lang aan zullen werken.

Doze kritische reflectie is tot stand gekomen met de betrokkenheid van vole medewerkers en
organisatieonderdelen van de Universiteit Twente. De kritische reflectie is voorts besproken
binnen alle faculteiten, de Universitaire Commissie Onderwijs, hot Srategisch Beraad, do
Universiteitsraad en do Raad van Toezicht.

Wij zion graag eon constructief kritische interactie met hot visitatiepanel tegemoet over hot
kwaliteitsbeleid van do Universiteit Twente en do wijze waarop wij onze verbeterpunten tor hand
willen nemen. Wij verwachten dat dit, tezamen met hot interno proces dat we organiseron op weg
naar do instellingstoets, zal leiden tot eon verdere verdioping van ons kwaliteitszorgbeleid en
bovendien tot versterking van het vertrouwen dat onze partners in ons hebben.

Namens het College van Bestuur

prof. dr. H. Brinksma, Rector Magnificus



LEESWIJZER

Deze kritische reflectie is gestructureerd aan de hand van de vijf vragen die de NVAD centraal
stelt in haar beoordelingskader:

1. Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs?

2. Hoe wil de instelling deze visie realiseren?

3. Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?

4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?

5. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Ten behoeve van de leesbaarheid hebben we er voor gekozen de beantwoording van deze
vragen, en onze kritische reflectie hierop, onder te verdelen naar de vier onderdelen die we
onderscheiden in het onderwijsproces.

In hoofdstuk I zetten we onze algemene visie op onderwijs en onderwijskwaliteit uiteen.
Hoofdstuk 2 bespreekt het onderwijsvernieuwingstraject waar de UT nu volop mee bezig is.
Deze twee hoofdstukken geven het kader voor de volgende hoofdstukken.

In hoofdstuk 3 tot en met 6 kijken we achtereenvolgens naar de instroom, de inhoud van het
onderwijs, de vorm waarin we het organiseren, en de uitstroom uit het onderwijs. Deze
hoofdstukken zijn ingedeeld aan de hand van de vijf vragen uit het beoordelingskader. In ieder
hoofdstuk beginnen we bij de doorvertaling van de algemene visie, en kijken we vervolgens naar
het beleid, de meting, de verbetering en de organisatie. De hoofdstukken worden afgesloten met
een kritische bespreking van de manier waarop we op het betreffende onderwerp de
kwaliteitszorg ter hand nemen.

In hoofdstuk 7 kijken we naar de integrale organisatie van de kwaliteitszorg; het in elkaar
grijpen van de kwaliteitscycli, de achterliggende informatiesystemen, en de verdeling van
verantwoordelijkheden.

In hoofdstuk 8 vatten we de bevindingen samen en presenteren we op basis van deze
bevindingen een sterkte-zwakte analyse van de kwaliteitszorg met betrekking tot het onderwijs.

In de Kritische Reflectie concentreren we ons op het geaccrediteerd onderwijs op bachelor- en
masterniveau.

Fig. 1: ondeiwijsproces
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I VISIE OP ONDERWIJS EN KWALITEIT

De visie op de kwaliteit van onderwijs is bij de Universiteit Twente (UT) gefundeerd in het profiel
van de instelling en, daaraan gekoppeld, haar missie en visie op het gebied van onderwijs. Dat
geldt zowel in inhoudelijke en didactische opzicht als in organisatorisch en bestuurlijk opzicht.
Daarom warden in dit eerste hoofdstuk het profiel en de onderwijsvisie uiteen gezet, om
vervolgens dieper in te gaan op de visie op kwaliteit.

1.1 PROFIEL VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE: HIGH TECH, HUMAN TOUCH
De Universiteit Twente is een jonge, ondernemende research universiteit, waar de ontwikkeling

van nieuwe en relevante technologische kennis en toepassingen centraal staat. De UT benadert
technologie niet geIsoleerd, maar in de context van mens-, management- en
maatschappijwetenschappen. Met deze combinatie van high tech en human touch wordt

Strategisch Plan R0UTe’14+

In 2007 stelde het CvB een commissie in die de opdracht kreeg een toekomstverkenning voor de UT uit

te voeren. In haar advies, getiteld OnderneemUT, agendeerde de commissie zeven thema’s:

1. Profiel van de UT: voor een groat deel van onze relaties is de UT te weinig aantrekkelijk, niet
onderscheidend of zelfs onzichtbaar,
2. Kwaliteit van het onderwijs: de evidentie waarmee de UT de Nederlands ranglijsten voor kwaliteit
aanvoert is tanend,

3. Marktaandeel onderwijs krimpt een aantal jaren,

4. Netwerk: het ontbreekt de UT aan een effectief netwerk voor de realisatie van haar strategische
ambities,

5. Aansluiting bij Europese en andere internationale ontwikkelingen kan worden verbeterd,

6. Personeelsbeleid: modernisering vereist om talent aan te trekken en te behouden,
7. Financien: meer behoefte aan financiële zekerheid en grotere budgettaire zelfbeschikking.

Dit advies vormde de basis voor een aantal strategische keuzes, verwoord in de strategische visie

RoUTe’14 uit 2008. Deze visie is ontwikkeld door het CvB samen met de decanen en de
wetenschappelijke directeuren. Vervolgens zijn per thema werkgroepen onder leiding van een decaan of
wetenschappelijk directeur ingesteld am de strategische keuzen in concreet maatregelen uit te werken.
Tastbare resultaten van het RoUTe’14 traject zijn:

- De profilering met ‘High Tech, Human Touch’,

- Het nieuwe Twents Onderwijsmodel (TOM),

- University college ATLAS,

- Twente Graduate School (TGS),
- Het Positionering en Kwaliteit-programma voor ons Masteronderwijs (PKM),
- Effectievere werving van aankomende studenten,
- Sterkere aanwezigheid is internationale netwerken,
- Introductie van tenure tracks.

Om in te kunnen spelen op de wijzigende omgeving van de UT (met name de afname van
rijksbekostiging) is de RoUTe’14 strategie in 2011 aangescherpt tot RoUTe’14+. Hierbij is met name de
profilering op onderzoeksgebied versneld en geintensiveerd.

Box 1: Strategisch plan



wetenschappelijk vernieuwd, warden mensen opgeleid die in de samenleving verschil kunnen
maken en wordt gewerkt aan oplossingen voor de grate vraagstukken waarmee de wereld wordt
geconfronteerd.

Binnen het internationale hager onderwijslandschap geldt de UT als een sterke research
university met een duidelijke focus op technische en gamma disciplines. Als zodanig heeft de UT
een solide positie in verschillende internationale universitaire rankings en behoort de instelling op
speerpunten als nano-technologie, ICT, biomedische technologie en innovatiestudies tot de
wereldtop.

Sinds lange tijd zijn toepassingsgerichtheid en ondernemendheid in onderwijs en onderzoek
typische karakteristieken van de UT. Als ondernemende universiteit stimuleert de UT dat zowel
onderzoekers als studenten manieren zoeken am hun ideeën impact te geven in de samenleving.
Het Twentse Kennispark, een intensief samenwerkingsverband tussen hoger
onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven, waar de UT een drijvende kracht in is, is
daarbij een belangrijke katalysator. Samen zorgden we in de afgelopen jaren voor meer dan 800
spin-off bedrijven.

De combinatie van High-Tech en Human Touch; hoogwaardig onderzoek en focus op toepassing
zijn kenmerken van de UT die oak terug komen in de UT-visie op onderwijs.

1.2 ONDERWIJSVISIE
De populatie jonge mensen die we als instelling de komende jaren moeten weten te bereiken is
meer divers dan ooit tevoren. Hun leerstijl en de manier waarop ze met informatie omgaan is
anders dan die van eerdere generaties. Voor strikte kennis zal de UT steeds meer één van vele
aanbieders zijn, en niet per definitie de belangrijkste

De meerwaarde die de UT voor hen heeft is niet het inhoudelijk aanbod via hoorcolleges. Het is
eerder de inhoudelijke sturing en coaching door hooggekwalificeerde professionals en de
kritische interactie binnen een inspirerende en simulerende gemeenschap. Dit zijn instrumenten
waarvan we het effect in ons onderwijs willen maximeren. In bet onderwijs van de UT staat het
leren centraal; niet de instructie.

De UT heeft daarbij een duidelijke en compacte visie op wat dit leren de student moet brengen.
Dat is een ontwikkeling in drie dimensies: kennis, vaardigheden en attitude. Hieronder Iichten we
deze verder toe.

1.2.1 KENNIS: T.SHAPED PROFESSIONALS

Specialisatie is nodig am diepte van begrip te bereiken en daarmee een aantal vaardigheden te
leren beheersen die oak buiten het domein van specialisatie hun toepassing vinden. Dit is echter
niet voldoende. De student moet oak in staat zijn de context van zijn kennis en zijn handelen te
overzien. Dat vooronderstelt kennis en inzicht in die context. In het Twentse geval is dat specifiek
voor technici een goed begrip van het functioneren van mensen en de geglobaliseerde
samenleving; en voor sociale- en gedragswetenschappers een begrip van de technologie die
achter een belangrijk deel van de sociale en ethische complexiteit van deze samenleving zit.

In lijn met haar profiel streeft de universiteit er naar dat studenten in de technisch
wetenschappelijke opleidingen leren inzien dat het effect van technologische innovaties in
belangrijke mate wordt bepaald door de maatschappelijke context. Omgekeerd is de technologie
onmisbaar geworden bij interventies in bet sociale domein of ten behoeve van individueel welzijn.
Zowel in de bestuurskunde als de geneeskunde is begrip van de moderne technologie onmisbaar
geworden.
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Naast deze meer is het vermogen samen te werken met specialisten uit andere domeinen. Niet
alleen is een minimale kennis van elkaars domein nodig
voor een zinvolle uitwisseling van ideeen; minstens zo
belangrijk is het daarmee gepaard gaand respect voor
wederzijdse professionaliteit en de waarde van andere
disciplines.

Door High Tech en de Human Touch bij elkaar te brengen,
willen we specifiek Twentse T-shaped professionals
opleiden. De T-shaped professional is een expert die
voldoende diep in de materie van het vakgebied zit om er

kennis of toepassingen aan toe te kunnen voegen. Maar hij
heeft ook genoeg inzicht in de context om zijn kennis te
vertalen naar en toepasbaar te maken in andere domeinen.

1.2.2 VAARDIGHEDEN: DE 3 C’S VAN DE ‘INGENIEUREND ACADEMICUS’

Begrip van technologie en samenleving is een van de kenmerken van de Twentse afgestudeerde.
Cm dit begrip te operationaliseren zijn een aantal vaardigheden nodig. In de UT
bacheloropleidingen worden studenten opgeleid die over de basisvaardigheden van een
‘ingenieurend academicus beschikken:

1. Onderzoeken: kritisch beoordelen van
bestaande kennis en bijdragen aan de ontwikkeling van
nieuwe kennis.

2. Ontwerpen: integreren van wetenschappelijke
kennis bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor
complexe problemen.

3. Organiseren: implementeren van nieuwe
oplossingen in een complexe, geglobaliseerde sociale

omgevi ng.

Deze vaardigheden noemen we de 3 0’s.

In de masteropleidingen kan de student zich verder specialiseren
op een van deze gebieden. Bovendien bieden ze studenten de gelegenheid voor te sorteren op
bijpassende vervolgtrajecten: het PhD-programma voor de onderzoekstalenten, een
ontwerpersprogramma dat leidt tot Professional Doctorate in Engineering (PDEng) en
programma’s in organisatie en ondernemerschap die naast een professionele carrière kunnen
worden gevolgd.

1.2.3 ATTITUDE: ONDERNEMEND

Naast kennis en vaardigheden investeert de UT in attitudevorming bij haar studenten. Die attitude
is ‘ondernemend’ in eerdergenoemde zin: buiten kaders durven treden en op zoek gaan naar de
mogelijkheden om kennis impact te laten hebben; op duurzame wijze, met respect voor mens en
planeet. Hiervoor is ruimte in het onderwijs, maarjuist ook de campus met haar bloeiende
studentenleven en het Twentse Kennispark vormen de biotoop waarin deze attitude zich kan
vormen. Op en rond de Twentse campus is door de jaren een bloeiende cultuur van
ondernerschap en bedrijvigheid ontstaan. Er zijn meer dan honderd studentondernemingen,

T-SHAPED PROFESSIONAL

Fig. 2: T-shaped professional

Fig. 3: Drie richtingen van
ontwikkeling
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waarvan meerdere wisten door te groeien tot een economisch en/of maatschappelijk
succesverhaal. De teller voor spin-off bedrijven staat inmiddels boven de 800.

1.3 ONDERWIJSMISSIE

Vanuit haar specifieke profiel levert de UT een belangrijke bijdrage aan het nationale
onderwijsportfolio; in het bijzonder met de ingenieursopleidingen; met het opleiden van
onderzoekers en met de opleidingen op specifiek Twentse snijvlakken van de technologie, zoals
Technische Geneeskunde of meest recent de Academy of Technology, Liberal Arts and Sciences
(ATLAS), het enige University College in Nederland met een technisch-wetenschappelijk profiel.

Tegelijk heeft de UT een opdracht met een meer regionaal karakter: het aantrekken en opleiden
van zo veel mogelijk hooggekwalificeerde academische professionals; in de technische richtingen
maar ook in andere domeinen. lnzet daarbij is de verdere economische en sociaal-culturele
ontwikkeling van Noordoost Nederland. Het is om die reden dat de UT naast een hoogwaardige
onderwijsaanbieder op specifieke gebieden, ook een toegankelijke onderwijsaanbieder in de
breedte moet zijn.

1.4 ONDERWIJSKWALITEIT

De kwaliteitsopvatting van de UT past bij haar ondernemende karakter. We gaan uit van fitness
for use’: kwaliteit is het creëren van relevante meerwaarde op lokaal niveau. Processen zijn zo
ingericht dat ze bijdragen aan een definieerbaar en relevant lokaal doel en daarmee indirect

bijdraagt aan het doel op een hoger aggregatieniveau: het opleiden van hooggekwalificeerde
academici.

We sturen op vier onderdelen van het onderwijsproces op het bereiken van onderwijskwaliteit: (1)
vooraan in het proces proberen we de juiste student goed voorbereid aan de start van hetjuiste
programma te krijgen. Dit programma moet (2) inhoudelijk relevant en (3) didactisch functioneel
zijn. Tenslotte moet de student de opleiding (4) uitstromen met een erkend hoogwaardige

kwalificatie. De ondersteuning van het onderwijsproces moet daarbij zo zijn ingericht dat
schaarse middelen op de meest relevante plekken worden ingezet.

Bepalend voor de onderwijskwaliteit is dat we de student als partner zien in het
onderwijsprogramma. Door de sterke nadruk op projectonderwijs en andere vormen van peer
learning wordt een belangrijk deel van de kwaliteit van de leerervaring bepaald door de kwaliteit
en inzet van studenten. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit echter

niet afgeschoven. Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit dat er een zinvolle
uitwisseling plaats kan vinden tussen gekwalificeerde en gemotiveerde studenten.

En zeker niet in de laatste plaats is het de staf die de kwaliteit van onderwijs draagt; in de formele
rol van docent, tutor, opleidingsmanager, studieadviseur of ondersteuner, maar ook in de
informele rollen van motivator en inspirator.

1.5 KWALITEITSCULTUUR

Ons personeel is bijzonder hoog gekwalificeerd en verlangt een hoge mate van professionele
autonomie. Binnen de UT ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs dan ook

laag in de organisatie. Daardoor kan het zo goed mogelijk aansluiten bij opleidingsspecifieke
behoeften en kan de expertise van medewerkers en studenten goed tot zijn recht komen. Een
expliciete doelstelling van de later te bespreken onderwijsvernieuwing in de bachelor (het Twents
OnderwijsModel — TOM) is de introductie van een modulair model dat meer lokale variatie
toestaat.
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Hot is tegelijk aan de instelling ervoor te zorgen dat op lokaal niveau effectief gewerkt kan
worden, zonder dat alle voorzieningen zeif georganiseerd moeten worden en zonder de belasting
van bestuurlijke complexiteit. Het is daarom niet op alle aspecten van het onderwijsproces zinvol
de verantwoordelijkheid op opleidingsniveau, of nog lager, hot niveau van do onderwijseenheid to
leggen. Sommige dossiers zijn beter thuis op het niveau van eon groep opleidingen, al dan niet
georganiseerd in eon faculteit, of op het instellingsniveau.

Daarbij zijn er efficientie-overwegingen die met name voor de ondersteuning van hot
onderwijsproces om standaarden vragen. Juist om de relevante verantwoordelijkheden op een zo
laag mogelijk niveau to kunnen beleggen, zijn die standaarden nodig. Het is het principe van
modulair ontwerp: standaarden garanderen de aansluiting tussen componenten in het systeem,
en staan daarmee binnen die componenten maximale ruimte toe.

Verantwoordelijkheden voor de kwaliteit zijn daarom belegd op vier niveaus in do organisatie:

- do onderwijseonheid
- do opleiding
- do faculteit
- do instolling

Elk niveau heeft zijn eigen kwaliteitszorgcycli, en draait op zijn beurt in do cycli van het
bovenliggendo niveau.

Do uitwissoling van decentrale praktijken, hot delen van “good practices’ en het gezamenlijk
dofiniëren van standaarden bevordoren, in combinatie met do professionele ruimte die gegevon
wordt, do kwaliteitscultuur binnen do UT. In dat verband is or, vooruitlopend op do verdere
bospreking van do onderwijs- en kwaliteitsorganisatie, eon gremium dat vermelding verdient: per
faculteit komen 1 tot 2 vaste, gemandateerde opleidingsdirecteuren op regelmatige basis bij
elkaar in hot Universitair CoOrdinatieoverleg Onderwijs (UCO). Hier zit ook vertegenwoordiging
van do beloidsafdeling en do dienst Student & Onderwijs aan, onder voorzitter van een
aangewezen decaan. Formeel is dit orgaan eon adviesorgaan voor hot CvB, maar do werkelijke
waarde zit in do mate waarin hot do opleidingon en diensten lukt hier ondorling tot afsprakon te
komen met betrekking tot de organisatie van het onderwijs.

Uiteindelijk is do kwalitoit van do UT do kwaliteit van do mensen die or werken on de studonton
die or studeren. Do kaders hebbon als doel ze optimaal samen to laten werken.
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2 ONDERWIJSVERNIEUWING

Als onderdeel van haar strategisch plan -

RoUTe’14 heeft de UT ervoor gekozen

de organ isatie van haar
bacheloronderwijs te herzien en het

aanbod van masteropleidingen kritisch

door te lichten. Deze opdracht die de UT

zichzelf gegeven had, werd extra urgent

door de prestatie-afspraken met de
overheid en het Sectorplan Technologie

(zie kader).

De onderwijsprestaties die hierin

gevraagd worden, liggen ver van de

actuele prestaties van de instelling.

Daarom zijn twee ambitieuze projecten

gestart: het project Twents

OnderwijsModel (TOM) en het project

Postionering en Kwaliteitszorg

Masteronderwijs (PKM). Beide projecten

grijpen op veel verschillende plekken in

op de onderwijsorganisatie. Het werd in

ontwerpfase van TOM zelfs duidelijk dat

de gewenste onderwijsstructuur zo

ingrijpend anders zou worden, dat een

derde project is gestart om de inrichting

van de onderwijsondersteunende

organisatie tegen het licht te houden. Dit

is het programma TopOndersteuning

Onderwijs (TOO).

In dit hoofdstuk worden de drie

programma’s kort beschreven.

Box 2: Prestatie-afspraken extem

2.1 HET TWENTS ONDERWIJSMODEL (TOM) VOOR DE BACHELORS

De UT heeft in 2010 in het bachelor onderwijs een veranderingsproces in gang gezet naar een

onderwijsmodel dat tegemoet komt aan veranderende leerstijlen van studenten, Studenten

worden uitgedaagd door actieve onderwijsvormen en het maximaal stimuleren van zeif

ontdekken: minder instructie, meer zeif leren.

Bovendien wil de UT met het model studenten beter voorbereiden op de eisen die in hun

professionele even aan hun zullen worden gesteld. Daarbij ligt de nadruk op een diep,

conceptueel begrip van de kern van een discipline of domein. Dat is belangrijker dan feitenkennis

over alle uithoeken van het domein. Het uitgangspunt is de T-shaped professional”; een expert

OCW prestatieafspraken

In de prestatieafspraken die alle instellingen in 2012

hebben gemaakt met de overheid heeft de UT zich

gecommitteerd aan scherpe targets wat betreft de studie

uitval, studieswitch, het bachelorrendement, het aantal

contacturen, het percentage docenten met een BKO en

de deelname aan excellentietrajecten (inclusief ATLAS).

De resultaten worden nauwlettend in de gaten

gehouden, met het oog op de streefgetallen die in 2015

moeten zijn bereikt. In de appendix staat een overzicht

van de overeengkomen ambities ten aanzien van

o nderwijs.

3TU Sectorplan

Met de TU’s van Delft en Eindhoven heeft de UT op

uitnodidging van de overheid tevens een Sectorplan

Technologie opgesteld. Daarin heeft de UT ingezet op

herziening van de onderwijsprogramma’s, met name

voor het herontwerp van het bacheloraanbod wat betreft

inhoud, didactiek en ondersteunende processen.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt om
internationalisering, intensivering van het wiskunde

onderwijs en de ontwikkeling van ontwerpersopleidingen

(P DEn9) een extra impuls te geven. Oak hier zijn
expliciete streefcijfers vastgesteld. Het platform Beta

Techniek monitort de voortgang van het Sectorplan als

onafhankelijke ‘critical friend’ en heeft recentelijk

geadviseerd meer te sturen op gezamenlijkheid in

internationalisering, digitalisering en docent

professionalisering.
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die voldoende diep in de materie van het vakgebied zit cm er kennis of toepassingen aan toe te
kunnen voegen, en tegelijk genoeg inzicht in de context heeft om te kunnen reflecteren op de
beperkingen van zijn expertise en die expertise bovendien te vertalen naar, en toepasbaar te
maken in andere domeinen.

Cm dit mogelijk te maken zijn de bacheloropleidingen opnieuw ontworpen en opgebouwd uit
gemntegreerde, voltijds onderwijseenheden: de modules. De module kan worden gezien als een
mini-opleiding, waarin verschillende disciplines en onderwijsvormen worden gecombineerd. De
zelfstandige kennisverwerving door studenten onderling (peer-instructie) wordt gemaximeerd
door veel met project- en probleemgestuurde onderwijsvormen te werken. Er zijn colleges en
practica voor de onderdelen die zich daar beter voor lenen.

De vorm en invulling van de modules kan sterk verschillen. De ‘lokale expertise’ van docenten en
de eisen die het thema stellen, zijn leidend. Dit is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs,
en het zorgt voor een gevarieerd curriculum waarin studenten op verschillende manieren worden
uitgedaagd. Wat de modules wel gemeen hebben is hun lengte en gewicht’: elke module duurt
10 weken en levert bij afronding 15 EC op.

Na pilots bij de opleiding Biomedische Technologie (vanaf 2011) en Electrical Engineering (vanaf
2012) is in 2013 gestart met de invoering van TOM in alle bacheloropleidingen. Dit proces zal
meerdere jaren duren.

Parallel aan de invoering en doorontwikkeling van TOM is de UT gestart met ATLAS; het eerste
University College dat Liberal Arts onderwijs
combineert met Technologie. ATLAS is een
eigenstanding project (waarover later meer) maar
heeft als afgeleide doelstelling ook het opdoen van
ervaring met breed’ en innovatieve vormen van
techniekonderwijs. In deze zin draagt ATLAS bij
aan de TOM-am bities.

Organisatie

Het herontwerp van de opleidingen is primair de
verantwoordelijkheid van de faculteiten. Ter
ondersteuning is een Programmabureau
Onderwijsvernieuwing ingericht en is een
belangrijk deel van de onderwijskundige capaciteit
in de organisatie aan dit bureau toegekend.

Recent heeft het CvB besloten een van de
decanen in het bijzonder te belasten met het
toezicht en de aansturing van de het
vernieuwingsprogramma voor het Twents
Onderwijsmodel. In overleg met de
Universiteitsraad is bovendien besloten binnen
elke faculteit een van de opleidingsdirecteuren te
belasten met de facultaire afstemming op dit punt.

Deze opleidingsdirecteuren overleggen onder
Box 3: Monitoring TOM

voorzitterschap van de benoemde decaan en in
aanwezigheid van het Hoofd Programmabureau. Op het moment van schrijven wordt gewerkt
aan integratie van dit overleg met het UCO.

Expertcommissie Monitoring TOM

In de aanloop naar de invoering van het
nieuwe Twentse OnderwijsModel is een
Expertcommissie Monitoring TOM ingesteld.
Deze commissie bestaat uit enkele
deskundigen op het terrein van
onderwijskundige vernieuwingen,
kwaliteitszorg, financien, strategie en
onderzoeksmethodologie. Deze commissie
geeft op grond van verschillende monitoring
instrumenten een samenhangend oordeel
over de stand van zaken met betrekking tot
de implementatie van de
onderwijsvernieuwingen. De monitoring
instrumenten betreffen de people barometer,
management dashboards over de
ontwikkeling van de nieuwe
bachelorprogramma’s, evaluaties van de pilot
opleidingen (BMT en EE), financiêle
rapportages en HR-rapportages. Tot aan de
start van TOM in september2013 heeftde
commissie driemaal gerapporteerd aan de
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2.2 POSITIONERING EN KWALITEITSVERBETERING MASTEROPLEIDINGEN
(PKM)

In 2010 is een project gestart cm te komen tot een scherpere profilering van het UT
masteronderwijs. De projectgroep PKM kijkt voor elke masteropleiding op de UT middels een
doorlichting naar de barging van de kwaliteit in het masteronderwijs, gekoppeld aan een
duidelijke (UT) profilering. Punten van aandacht daarbij zijn de kwaliteit van de instroom, de
ontwikkeling van een goed functionerende internationale Ieeromgeving en de aansluiting op de
arbeidsmarkt, maar ook docentcapaciteit. Aandacht voor profilering is er in de relatie tussen
onderzoek en onderwijs, en het Twentse 30-concept.

De adviezen, voortvloeiend uit de doorlichting, bevatten 3 hoofd-verbeterpunten per opleiding.
Waar mogelijk en relevant wordt in de adviezen verband gelegd tussen verschillende opleidingen,
hetzij binnen een faculteit, cluster of over faculteitsgrenzen heen. Daarnaast is gekeken of bij een
masteropleiding een verandering in focus nodig is, cq er mogelijk mastertracks gestart of juist
opgeheven moeten worden.

De ambitie is am toe te werken naar een portfolio van UT master-opleidingen, dat een
gebalanceerd aanbod zou moeten laten zien van High-Tech Human Touch opleidingen,
gefundeerd in kwalitatief hoogstaand onderzoek, en met aanbod op elk van de 3 Os, inclusief
duidelijk herkenbare routes naar vervolgopleidingen in de 3de cyclus (PhD, ontwerpersopleiding,
management & ondernemerschap).

De projectleider PKM rapport periodiek over de voortgang van de positionerings- en
kwaliteitsverbetering van de masteropleidingen aan de stuurgroep PKM. Deze informeert en
adviseert uiteindelijk het College over de bevindingen en het vervolg. Het PKM project loopt af in
2013.

2.3 TOP ONDERSTEUNING ONDERWIJS (TOO)
In het licht van de onderwijsvernieuwingen wordt sinds 2011 gewerkt aan een integrale aanpak
voor de verbetering van de onderwijsondersteuning. Binnen het programma Top
Onderwijsondersteuning (TOO) zijn de belangrijkste ondersteunende processen in de periode
2011-2013 in samenhang door de TOO projectorganisatie doorgelicht en bijgesteld. Hiervoor zijn
substantiële vernieuwingsbudgetten beschikbaar gesteld.

Het gaat cm:

herinrichting van de processen in de lokale onderwijsondersteunende bureaus
(Bureau OnderwijsZaken — BOZ)
upgrade van de digitale Ieeromgeving Blackboard
aanpassingen in de registratiesystemen (OSIRIS) mbt
o onderwijsinformatie
o inschrijving
o roostering
o examenadministratie
verbetering van de informatievoorziening en documentatie
training van gebruikers
beter inzetbaar maken van informatiemiddelen voor studieadviseurs
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2.4 KRITISCHE REFLECTIE
• De monitoring van de invoering van bet TOM moet over meerdere jaren plaatsvinden om het

volledige implementatieproces en verbeterproces te volgen.

• De PKM doorlichting van de masters periodiek kan periodiek herhaald worden om de
oriëntatie en kwaliteit van de masteropleidingen up-to-standard te houden.
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3 INSTROOM

Het aantrekken van de juiste studenten en het stimuleren van studieprestaties is een voortdurend
aandachtspunt van de UT. De aandacht voor het verbeteren van studieprestaties komt in vrijwel
alle onderwijsbeleidstukken op instellingsniveau (RoUTe’ 14+ en bestuurlijke agenda’s), op
faculteitsniveau (faculteitsplannen) en op opleidingsniveau aan de orde.

In deze paragraafworden, na de bespreking van de visie, de belangrijkste beleidsinitiatieven
uiteengezet, zijnde:

• Werving

• Matching

• Samenwerking met secundair onderwijs en HBO

• Studiebegeleiding en —advies in de eerste onderwijsfase

3.1 VISIE
De UT heeft een gecombineerde missie. Ze is een top researchuniversiteit en tegelijk een lokale
onderwijsvoorziening. Als zodanig moet ze (inter)nationaal toptalent aan zich weten te binden en
tegelijk toegankelijk zijn voor studenten die op zoek zijn naar een academische basisopleiding.
Door haar ligging is de UT eveneens een aantrekkelijke bestomming voor Duitse studenten, met
name voor opleidingen die in Duitsland een fixus kennen. Deze spreiding in doelgroepen en
opdrachten, impliceert een gevarieerd palet aan middelen voor de werving.

Het didactische model van de UT, waarbij kwaliteit en inzet van de student van grote invloed zijn
op de onderwijskwaliteit, vraagt om gemotiveerde studenten. Werving is dus meer dan marketing.
Het gaat niet om zoveel mogelijk studenten, maar om de juiste match tussen student, instelling
en opleiding.

Door de prestatieafspraken met do overheid over het reduceren van de uitval hoog is die match
extra belangrijk. Dat geldt niet alleen in periode voor de inschrijving, maar ook tijdens de eerste
maanden van de studie.

3.2 BELEID
Bepalend voor het realiseren van onze onderwijsambities is het aantrekken van de juiste
studenten en de koppeling van deze studenten aan de juiste studie. Daaraan wordt langs
meerdere Iijnen gewerkt: via werving en matching en via activiteiten met de feeders; het
secundair onderwijs voor de bacheloropleidingen en andere hoger onderwijsinstellingen voor de
masteropleidingen

3.2.1 WERVING

Hot doel van de werving is om voldoende kwalitatief goede studenten van nationale en
internationale herkomst aan to trekken voor de UT bachelor en masteropleidingen. Om dit to
realiseren zijn binnen do Concerndirectie M&C een afdeling marketing en hot Studie-informatie
opgericht. Doze dragon samen met de decentrale marketingadviseurs zorg voor de ontwikkeling
en uitvoering van do nationale en internationale UT wervingsstrategie. Do scherpe keuzes en
uitwerkingen rondom hot Twents Onderwijs Model (TOM) en Professionalisering en Kwaliteit
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Masteronderwijs (PKM) stellen de UT in staat om onderscheidende product-markt-combinaties
aan te bieden. De campus, Enschede en de Twentse regio zijn hierbij aanvullende elementen die
de goede leef- en werkomgeving, de veiligheid en de relatief lage kosten van studeren aan de UT
versterken. Het marketing- en communicatiebeleid is gericht op de verdere versterking van het
merk Universiteit Twente en de onderwijsprofilering. Hiermee wordt de in 2012 gelanceerde
‘Touch-cam pag ne verder uitgebouwd.

3.2.2 MATCHING

Recent is de UT begonnen met eerste experimenten met een actievere ‘matching’ tussen student
en opleiding. Voor masteropleidingen was dit al praktijk, maar lag de nadruk altijd sterk op de
inhoudelijke beoordeling van eerder verworven kwalificaties. Daar zal ook weinig aan veranderen.
Voor de instroom in de bachelors ligt het anders. Hoewel we al lang weten dat het VWO-resultaat
(of een internationaal equivalent) over het algemeen nog een goede voorspeller van studiesucces
is, hebben er in het verleden weinig mee gedaan. Als de student het diploma met de relevante
vakken had gehaald was hij toelaatbaar. Ook als de score voor de relevante vakken zo mager
was dat de statistieken een magere kans op succes voorspelden.

Eerste experimenten met programma’s waarin studenten met age cijfers voor specifieke vakken,
worden uitgenodigd om proef-onderwijs te volgen, testen te doen en op grond daarvan eventueel
met een adviseur te spreken, zijn hoopgevend. Bovendien wacht ons (op het moment van
schrijven) nieuwe wetgeving die ons verplicht deze mogelijkheden ook op vraag van de student te
leveren. De UT streeft ernaar in 2015 ca 800 studenten (50%) via een matchingsproces toe te
laten.

3.2.3 RELATIE MET FEEDERS

Instroom in de bachelor

In Twente Academy (het UT pre-university college) heeft de UT alle samenwerkingsactiviteiten
met het voortgezet onderwijs bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt voor leerlingen,
docenten en instellingen voor VO (zie: http://www.twenteacademy.nh/). Via Twente Academy zijn
we nauw verbonden met het VO zorgen we ervoor dat VO-leerlingen zo goed mogelijk worden
voorbereid op hun studiekeuze en een goede aansluiting vinden in het hoger onderwijs. Dit
gebeurt via een breed scala aan activiteiten als Summerschools, VWO masterclasses,
profielwerkstukbegeleiding en meesterproeven Technasium.

Via de Docent Ontwikkelteams (DOTs) worden VO docenten begeleid in het ontwikkelen en
vernieuwen van hun onderwijs, waardoor de relatie VO-UT wordt verduurzaamd en een netwerk
van UT ambassadeurs in het VO ontstaat. Maar bovenal is de inzet het verder verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs in de regio.

Twente Academy is ondergebracht bij de faculteit Gedragswetenschappen. Het bestuur bestaat
uit alle decanen van de UT. Jaarlijks worden ca 450 scholieren bereikt die extra begeleiding
vragen (bijspijkerkampen, etc) en ca 400 leerlingen die aan de excellente kant van het spectrum
zitten en uitdaging of verdieping zoeken. Twente Academy heeft een leerlingen lab’ dat scholen
in de regio kunnen inzetten in hun onderwijs. Hier zijn afgelopen jaar ruim 600 leerlingen
ontvangen. Jaarlijks nemen 200 docenten deel aan professionaliseringsactiviteiten.

Instroom in de master

Na de doorstroom uit eigen bachelors, is de grootste groep instromers in de masterprogramma’s
afkomstig uit het HBO; gevolgd door instroom uit het buitenland.
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Met het HBO gewerkt aan schakeiprogramma’s die de juiste studenten optimaal voorbereiden.
Het streven is dat deze programma’s zoveel mogelijk worden geIntegreerd in het HBO
programma en de aansluiting zo mm mogelijk verloopt via overbruggingsprogramma’s.

Voor de doorstroom naar de UT masters heeft de UT met enkele hogescholen afspraken
gemaakt am de aansluiting tussen de HBO-bacheloropleiding en de UT masteropleiding te
verbeteren. Zo kunnen gekwalificeerde studenten van bepaalde opleidingen bij Saxion
Hogescholen een doorstroomminor volgen die hen nagenoeg direct toegang tot de relevante UT-
master verschaft. Voor het maken van afspraken over doorstroomminoren is een coordinator
aangewezen. Deze zorgt tevens voor de inhoudelijke afstemming met de UT docenten.

3.2.4 STUDIEBEGELEIDING EN -ADVIES

Studiebegeleiding en-advies zijn er uiteraard gedurende de hele opleiding. In de eerste fase van
de bacheloropleiding is die begeleiding ook gericht op de vraag of de studenten op de goede plek
zit. Dit moet zo snel mogelijk duidelijk worden. We streven er naar de opleiding zo in te richten
dat dit ook duidelijk kan worden. De student kan, met hulp van de adviseur, snel proberen in te
schatten of de keuze juist was, of dat aan een overstap moet worden gedacht.

Cruciaal element in de studiebegeleiding is het studieadvies, waaronder het Bindend
Studieadvies (BSA) in de bachelor. De hoofddoelstelling van het BSA is studenten sneller “op de
juiste plek” te krijgen en lange studieduur of uitval in de latere fase van de studie te voorkomen.
Daarnaast heeft het BSA als doel om — binnen de nieuwe onderwijsfilosofie — studenten uit te
dagen am vanaf het begin van hun studie hoge studieprestaties te leveren.

In navolging van de nationale ontwikkelingen om studiesucces te stimuleren heeft de UT in 2009
een pilot gestart met het bindend studieadvies (BSA) bij drie opleidingen: Scheikundige
Technologie, Communicatiewetenschap en Technische Natuurkunde. In het studiejaar 2012/2013
is het BSA voor alle bachelor opleidingen ingevoerd, met een gemeenschappelijke norm van
45EC. Uitzonderingen zijn de opleidingen Civiele Techniek en Werktuigbouwkunde. Deze
opleidingen hadden grote onderlinge afhankelijkheden in hun curriculum. Ook hier wordt het
curriculum in het kader van TOM herzien, en wordt het BSA per 2013 ingevoerd.

3.3 METEN

- Inschrijvingen, studieprestaties, en uitval monitoren we aan de hand van onze eigens
studentadministratie en de gegevens uit lCijfer HO.

- Via cohort-analyses worden studieresultaten aan VWO-prestaties gecorreleerd

- Via scholierenpanels wordt onderzocht waarom scholieren niet voor ons kiezen

Gegevens over instroom, voortgang en uitval van studenten worden per kwartaal uit de UT
studentadministratie (Osiris) gehaald en geanalyseerd door FEZ-IR. Vervolgens warden deze in
de kwartaalrapportage van de faculteiten opgenomen, de zogenaamde kwaliteitsdasboard. Indien
daar aanleiding toe is warden deze besproken tussen CVB en de faculteit. In de
najaarsoverleggen en de voarjaarsoverleggen tussen CVB en de faculteiten wordt specifiek
stilgestean bij respectievelijk de facultaire ambities en facultaire resultaten op genoemde
terreinen. De jaarlijkse realisatie wordt definitief vastgesteld op basis van de gegevens lCijferHO
die elk voorjaar beschikbaar komen.

De bijdrage van de directie Marketing & Communicatie aan de facultaire planning en realisatie
komt wordt in hun eigen voor- en najaarsoverleg overleg met het CvB geevalueerd.
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Twente Academy administreert zelf de uitvoering en voortgang van haar activiteiten. In het voor
en najaarsoverleg van de penvoerende faculteit worden deze met het CVB besproken.

Studieloopbaanbegeleiding is ook een bespreekpunten in het voor- en najaarsoverleg van het
CvB met de faculteiten afzonderlijk.

De voortgang en uitvoering van het project Inrichting Studieloopbaanbegeleiding TOM wordt
gemonitord via de UCO.

De faculteiten registreren naast de BSA-commissie ieder afzonderlijk de studieadvies activiteiten
en de BSA’s. Deze worden opgenomen in het facultaire jaarverslag en het S&O jaarverslag en
besproken met het CVB in de Vojo en Najo.

3.4 VERBETEREN
In 2007 is een instellingsbrede visie op studiebegeleiding ontwikkeld. In 2009 is met de notitie
Studieloopbaanbegeleiding UT- Visie & Aanpak’ een UT-breed beleidskader opgesteld. In

verband met de ontwikkeling en invoering van het Twentse Onderwijsmodel sinds 2010, is de
uitvoering van de visie belegd bij het Platform Studiebegeleiding. Dit platform heeft in 2012 het
project Inrichting Studieloopbaanbegeleiding TOM” gestart.

De ruimte die door nieuwe wetgeving wordt gegeven voor matchingsbeleid wordt door de UT
omarmt. Integraal matchingsbeleid wordt ontworpen door een werkgroep van opleidingen, S&B
en S&O

3.5 ORGANISATIE

Taak Verantwoordelijk I
• Samenwerking met secundair • Twente Academy, minoren coOrdinatie en S&O

onderwijs en HBO CSA

• Werving • M&C, S&O

• Studiebegeleiding • Faculteiten en S&O

• Bindend Studie Advies • Faculteiten en BSA commissie

3.6 KRITISCHE REFLECTIE
• Onderlinge afstemming activiteiten Twente Academy en M&C is zwak

• lnformatie over relatie VWO-prestaties en kans op studiesucces kan meer gebruikt worden

• De UT kan zich beraden op het uitvoeren van een instellingsbrede periodieke
instroomenquête om beter grip te krijgen op de motieven van studenten om aan de UT te
studeren; en onderzoek naar studenten die uiteindelijk niet voor de UT kiezen, om te
achterhalen wat hen een andere keuze heeft doen maken.

• In de gamma-opleidingen worden mogelijke voordelen van een populatie met verschillende
nationaliteiten onvoldoende benut.
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4 INHOUD

4.1 VISIE
De kaders voor de inhoud van de opleidingen warden in belangrijke mate gegeven door de
bovengenoemde visie op onderwijs: de combinatie van High Tech en Human Touch in de
ontwikkeling van kennis en inzicht, de roHen van onderzoeker, ontwerpen en organisator in de
ontwikkeling van competenties, en het ontwikkelen van een ondernemende attitude.

Binnen dit algemene instellingskader zijn het de domeinspecifieke referentiekaders die norm
geven waartegen het gerealiseerd niveau van de opleiding wordt afgezet.

4.2 BELEID
De academische oriëntatie van het onderwijs aan de UT wordt gestimuleerd en geborgd via

verschillende beleidslijnen. De belangrijkste zijn:

- Eindtermen van de opleidingen

- Verwevenheid onderwijs en onderzoek

- Multidisciplinariteit

- Internationalisering

- Verankering van ondernemendheid en maatschappelijke relevantie

- Verbinding met het afnemend veld.

4.2.1 EINDTERMEN VAN DE OPLEIDINGEN

Voor de formulering en niveaubepaling van deze eindtermen gebruiken we de Dublin
descriptoren en de “Academische Criteria voor Ba/Ma curricula’, 00k wel Meijers-criteria, zoals
deze in 3TU-verband zijn opgesteld.

De mate waarin deze eindtermen voldoen, wordt afgezet tegen de ervaringen van studenten
nadat ze afgestudeerd zijn. De scores in de WO-monitor en de Nationale Studenten Enquête
geven aan dat studenten goed warden voorbereid op de beroepsloopbaan. Met het toenemen
van de mobiliteit tussen bachelor en master zal ook de mate waarin bachelorstudenten
toelaatbaar zijn bij masteropleidingen op andere plekken vaker een punt van evaluatie zijn.

Daarnaast hebben veel opleidingen hebben een zogenaamde “werkveldcommissie” of

‘praktijkraad”. Deze commissies komen periodiek bijeen am te spreken over de inhoud en opzet

van het curriculum en interessante ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

4.2.2 VERWEVENHEID ONDERWIJS EN ONDERZOEK

De verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek wordt geborgd doordat relevante onderzoek
wordt ingebracht in het onderwijs (hetgeen wordt getoetst in de opleidingsaccreditaties) en
doordat docenten oak actief zijn in onderzoek. Zowel in de bachelor als in de master wordt de

verwevenheid onderwijs-onderzoek voor alle studenten duidelijk in het afstudeertraject.
Bachelorstudenten moeten dan een scriptie schrijven waarin zij aantonen dat zij in staat zijn een
aanzet tot wetenschappelijk onderzoek te geven en/of de resultaten van wetenschappelijk
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onderzoek zelfstandig kunnen beoordelen op relevantie. Masterstudenten gaan één niveau
dieper en tonen middels hun masterscriptie aan dat zij verworven kennis kunnen analyseren en
op een creatieve manier kunnen toepassen op een door henzelf geformuleerde
onderzoeksvraag. De masterscriptie betreft zelfstandig onderzoek en in veel gevallen ook de
participatie in onderzoek van docenten. Dat Ieidt regelmatig tot een gezamenlijke publicatie van
student(en) en docent(en).

4.2.3 MULTIDISCIPLINARITEIT

Multidisciplinariteit wordt nu nog vooral gestimuleerd via het minoren-beleid. In het derde jaar van
de bachelor kiest de student een minor. Die keuze is enkel beperkt door voorkennis-eisen van het
betreffende minorprogramma, en de mate waarin
Om een extreem voorbeeld te nemen:
psychologiestudenten die onvoldoende
wiskunde hebben gehad kunnen niet deelnemen
aan een inleiding natuurkunde omdat ze
relevante voorkennis missen, maar natuurkunde
studenten kunnen ook niet deelnemen, omdat
het programma voor hen te weinig toevoegt.
Momenteel worden er circa 30 verschillende
minoren aangeboden. die alle een technisch of
maatschappelijk thema bestrijken.

De inzet van TOM is om via modularisering en
projectonderwijs in de bachelor het onderwijs zo
in te richten dat disciplinaire grenzen minder
vanzelfsprekend worden voor de student.
Multidisciplinariteit moet daarmee meer
intrinsiek aan de curriula worden.

Omdat de masteropleidingen dicht aansluiten bij
de veelal multidisciplinaire
onderzoeksprioriteiten van de UT, is de
multidisciplinariteit hierin doorgaans goed
verankerd.

4.2.4 ONDERNEMENDHEID EN
MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De UT streeft naar het ontwikkelen van een
ondernemende attitude bij haar studenten; niet
enkel in de nauwe betekenis van een
economische activiteit maar in de ruimere
betekenis van proactief op zoek gaan naar
kansen en uitdagingen en daarbij niet enkel de
gebaande paden volgen. Dat gebeurt niet alleen
binnen het projectgestuurd onderwijs, maar ook
via de veel gebruikte (internationale)

_______________________________

praktijkstages. Daarnaast ondersteunt de UT
studenten actief bij het opzetten van een eigen
onderneming of bedrijf. Via de kennisportals van
de Wetenschapswinkel en Kennisvraag.nl kunnen MKB bedrijven en maatschappelijke

de minor overlapt met het eigen programma.

University college ATLAS

Vanaf 1 september 2013 is het aanbod aan
bacheloropleidingen van de UT uitgebreid met de
Academy of Technology and Liberal Arts &
Sciences (ATLAS). Het doel is om een uitdagend
nieuw bachelorporgramma aan te bieden voor
breed georienteerde topstudenten. Met ATLAS
willen we ook de ‘verborgen’ beta-talenten
aantrekken: studenten die hun talent voor exacte
wetenschappen nog niet hebben laten zien omdat
ze het tot nu onvoldoende konden combineren
met hun andere talenten en passies.

ATLAS is een interdisciplinair University College
voortopstudenten die bruggen kunnen bouwen
tussen sociale en technische wetenschap.
Aansluitend bij de Twentse onderwijsfilosofie leidt
ATLAS een nieuw soort ingenieur op: een
generalist die kennis van technologische
innovaties kan combineren met een
gedragswetenschappelijke benadering, om
oplossingen te ontwikkelen die kunnen worden
ingezet in diverse wereldwijde sociale en
technische vraagstukken van vandaag en
morgen. ATLAS wordt conform de definitie van
het Sirius Programma gerekend tot het UT
aanbod van excellentietrajecten.

ATLAS is opgezet als een zelfstandige opleiding
met een eigen Dean. De faculteit EWI is
organisatorisch gastheer van de opleiding. In het
bestuur van ATLAS zijn echter alle
faculteitsdecanen vertegenwoordigd.

Box 4: ATLAS
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organisaties een beroep doen op de expertise van de UT medewerkers, haar spin-offbedrijven,
studenten en studentondernemers.

Studenten spelen een belangrijke rol in de organisatie van de campus. Er is een relatief grote
hoeveelheid studentenorganisaties op het terrein van sport, cultuur en maatschappij. De UT kent
Student Union naar Angelsaksisch model. Het is een overkoepelend orgaan voor de UT
studentenorganisaties dat ook de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van een aantal
ondersteuningsregelingen en eigen voorzieningen beheert. Het bestuur van de Student Union
bestaat uit studenten, die ondersteund en gecoachd worden door aangewezen UT-medewerkers.

Maatschappelijke relevantie komt binnen het Twentse onderwijs op verschillende manieren tot
uitdrukking. Binnen de opleidingen passen docenten wetenschappelijke kennis veelal toe op
hedendaagse voorbeelden uit de praktijk. De thema’s van de projecten in modules hebben
betrekking op hedendaagse complexe praktische problemen.

Veel opleidingen maken regelmatig gebruik van gastdocenten uit bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Daarnaast wordt het maatschappelijk netwerk actief ingezet voor het verwerven van
praktijkplaatsen in het kader van stages en afstudeeropdrachten van studenten. In de technische
richtingen zijn veel promovendi vanuit het bedrijfsleven bij de UT aangesteld, Daardoor zijn
wetenschap en praktijk nauw met elkaar verbonden. Jaarlijks organiseert de UT de
Bedrijvendagen, waarbij bedrijven zich presenteren aan studenten en net-afgestudeerden.

4.2.5 INTERNATIONALE ORINTATIE

Een internationale oriëntatie is van groot belang voor hoogopgeleiden. Internationalisering tegelijk
moet bijdragen aan de UT profilering, de kwaliteit en de groei.

De UT wil dat alle studenten een internationale ervaring opdoen tijdens hun studie. We bieden
onze masters en in toenemende mate bachelorprogramma’s aan in het Engels, zetten joint en
double degree programma’s op en werken aan internationale exchangeafspraken

4.3 METEN

Relevante Inhoud

Informatie over de kwaliteit van de inhoud van onze opleidingen wordt verkregen via de reguliere
interne en externe visitaties en via onderzoeken als NSE, WO-monitor, ISB en Elsevier.

De eindtermen van de opleidingen worden periodiek geevalueerd tijdens de onderwijsvisitaties en
bewaakt tijdens de yak/module en opleidingsevaluaties van de faculteiten en met behulp van
input van de praktijkraden en de resultaten van onderzoeken als de NSE, WO-monitor en
Elsevier. Aanvullend hieraan wordt. door de minor-organisatie jaarlijks de ontwikkeling van en
deelname aan het minorprogramma gemeten.

Het de ontwikkeling van het aanbod engelstalige programma’s en gezaoemnhijkke programma’s
wordt bijgehouden door S&B-I. S&O-I beheerd de UT exchange contracten. Daarnaast warden
inzichten uit de ISB gebruikt voor verdere beleidsformulering en sturing.

Veel opleidingen komen periodiek met “werkveldcommissie” of “praktijkraad” bijeen om te
spreken over de inhoud en opzet van het curriculum en interessante ontwikkelingen in de
beroepspraktijk.

Om de internationale erkenning en reputatie te versterken, worden opleidingen aangemoedigd
om deel te nemen aan internationale accreditatie procedures.In 2013 zijn de bachelor- en master
opleidingen in (International) Business Administration geaccrediteerd door EPAS van de EFMD.
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De Faculteit ITC heeft in 2009-2010 al haar Joint Education Programmes geevalueerd. In 2012 is
een pilot uitgevoerd door het joint MSc/PhD programma in Geo-lnformatics met de Indian
Institute of Remote Sensing (IIRS) in Dehra Dun, India gezamenhijk te laten evalueren cm te
kijken of het niveau in beide opleidingsdelen gelijk is. Deze praktijk kan flu verder binnen de UT
worden toegepast.

4.4 VERBETEREN
De kwaliteitsborging van het onderwijs moet in eerste plaats bij betrokken wetenschappelijke staf
liggen. Zij formuleren, verzorgen en bewaken het onderwijs wat betreft inhoud, eindtermen,
didactiek en toetsing. Hun kwaliteit, intrinsieke motivatie en professionele trots vormen het
fundament van de kwaliteitszorg. Binnen het vigerende accreditatiestelsel wordt dit iedere zes
jaar door bovendien door externe deskundigen geborgd.

Het systeem voor die kwaliteitsborging is in hoge mate gestandaardiseerd. Het bestaat uit
systematische yak- en mod ule-evaluaties, panelgesprekken met studenten, jaarlijkse
opleidingsverbeterplannen, en wordt ondersteund door een kwaliteitsmanager of -team.

Daarnaast is onderwijsprestatie een belangrijk onderdeel in de jaarlijkse gesprekken tussen
individuele medewerkers en hun Ieidinggevenden.

In verschillende gremia worden elementen van kwaliteitszorg periodiek besproken (zoals de
Universitaire Commissie Onderwijs, de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken van
de Universiteitsraad, het Platform Kwaliteitszorg, en de facultaire kwaliteitszorgteams). Hier wordt
de dagelijkse praktijk uitgewisseld, gemonitord, van advies voorzien en wordt, indien nodig via
het Iijnmanagement bijgestuurd. Daarnaast bestaan de centrale kaders uit instellingsbrede
afspraken over het onderwijs en de kwaliteitsborging daarvan.

In een afzonderlijke cyclus vinden sinds 2010 periodiek gesprekken plaats tussen de Rector, de
Opleidingsdirecteur van iedere opleiding en de verantwoordelijke Decaan over de voortgang wat
betreft de aanbevelingen uit de Iaatste opleidingsvisitaties. De daaruit voortvloeiende
verbeteracties worden vastgelegd en gemonitord.

In de toekomst zal PKM proces periodiek worden uitgevoerd om de opleidingen te helpen up-to-
standard te blijven. Cm dat te borgen moet nog een structuur en periodiek proces worden
ingesteld.

4.5 ORGANISATIE

Taak

_____VerantwoordeIijk

—I
• Eindtermen en verwevenheid • Opleidingen, praktijkraden

onderwijs-onderzoek

• Multidisciplinariteit • Opleidingen en S&O: Coordinator minororganisatie

• Ondernemendheid en • Opleidingen, kennispark
maatschappelijke relevantie

• Internationale oriëntatie • S&B-I en S&O-IO

Specifiek voor het opzetten, onderhouden en organ iseren van de minoren is de volgende
organisatie opgezet:
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- Beleidsmatige zaken op minorgebied worden behandeld door de Universitaire Commissie
Onderwijs (UCO).

- Het controlerende orgaan is de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor (VAC)

- De feitelijke uitvoering van het Major-minorconcept Iigt bij iedereen die daaraan een bijdrage
levert: minorcoOrdinatoren, opleidingsdirecteuren, opleidingscoOrdinatoren, studie-adviseurs,
roostermakers, etc. De regie is in handen van de centrale coOrdinator minororganisatie.

4.6 KRITISCHE REFLECTIE
• Meer expliciet maken van de rollen van de 3 0’s voor studenten.

• Meer expliciet maken van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek voor studenten.

• De internationaliseringsdoelen meetbaar maken. Er is maar een beperkt percentage UT
studenten dat in het buitenland gaat studeren. Wat doen we met de bachelor?

• De UT ziet het als een verbeterpunt om bij alle opleidingen systematisch met
werkveldcommissies te werken.
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5 DIDACTISCHEVORM

5.1 VISIE

Kleinschalig onderwijs met student als partner

De UT geeft haar studenten een grote verantwoordelijkheid bij het vormgeven van de
leerervaring. De student is geen passieve consument van onderwijs, maar wordt gestimuleerd
zeif actief bezig te zijn met het vergaren van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van een
professionele attitude. Dit zijn doelen van de genoemde onderwijsvernieuwing.

In het bacheloronderwijs wordt dit gedaan met intensief thematisch projectgestuurd onderwijs.
In een aantal opleidingen heeft de UT al een lange traditie met deze onderwijsvorm. Met de
invoering van het Twentse Onderwijsmodel wordt het de ruggegraat van het bacheloronderwijs.

In het masteronderwijs specialiseren studenten zich verder op een discipline of domein, en
daarbij op de rol van ontwerper, onderzoeker of organisator (de 3 0’s). Van projectonderwijs
verschuift de nadruk in de didactische methode naar meester-gezel vormen. Waar mogelijk
dragen studenten bij aan lopend onderzoek. Vormen van peer-instructie blijven onverminderd
aanwezig, waarbij studenten elkaar helpen aismede als klankbord voor bachelor studenten
kunnen dienen.

Inspirerende docenten

Aantrekkelijk en goed academisch onderwijs is gestoeld op de kwaliteit van docenten die vanuit
hun wetenschappelijke kennis en ervaring en betrokkenheid een kritische interactie met
studenten hebben. Binnen de hierboven geschetste didactische benadering fungeren docenten
als kennis- en inspiratiebron in instructiegerichte bijeenkomsten, maar minstens zo vaak als
coach en begeleider van leerprocessen.

Oog voor excellentie

Sommige studenten kunnen meer uitdaging aan, en hebben dat ook nodig. Onder excellente
studenten rekenen we studenten die aan drie criteria voldoen: ze zijn getalenteerd, gemotiveerd
en ondernemend. Deze studenten willen we meer uitdaging bieden.

Aan de UT vinden we het daarom belangrijk dat excellentieprogramma’s van pre-university (waar
we ook het secundair onderwijs helpen excellentieprogramma’s te ontwikkelen) tot en met de
masterfase worden aangeboden. In alle fases worden studenten .uitgedaagd om hun talenten op
de terreinen van onderzoeken, ontwerpen en organ iseren maxim aal te ontwikkelen.

Goede ondersteuning

Onderwijsondersteunende processen zijn niet los te koppelen van de onderwijskwaliteit, en
bepalen bovendien in belangrijke mate de kwaliteitsperceptie door de student. Ondersteunende
processen moeten primair ontlasten, zodat docenten en studenten zich kunnen concentreren op
het onderwijs. Staf, studenten en ondersteuning zijn samen verantwoordelijk voor het
onderwijsproces en moeten elkaar dus weten te vinden.

5.2 KLEINSCHALIG INTENSIEF ONDERWIJS MET DE STUDENT ALS
PARTN ER

Het werken in kleine groepen bevordert de interactie met docenten en medestudenten en Ieidt tot
een intensiever leerproces. Dit is een van de sleutelambities van het genoemde TOM-
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programma. De UT voert met ingang van collegejaar 201 3-2014 via het Twentse Onderwijsmodel
thematisch projectgestuurd onderwijs gefaseerd in voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat
vanaf studiejaar 2016-2017 alIe bacheloropleidingen volledig (alIe 3 jaren) conform dit model zijn
opgezet.

Van docenten vergt projectgestuurd onderwijs een
meer intensieve en flexibele benadering dan
voorheen. Vooral tutoren hebben een meer
coachende en sociale rol ten aanzien van de
studenten. Veel docenten moeten zich deze rol
eigen maken.

Om de overstap naar projectgestuurd onderwijs te
kunnen maken is een uitgebreide set aan
voorzieningen getroffen, met financiering uit eigen
onderwijsmiddelen en, heel belangrijk, uit de 3TU
onderwijsm iddelen.

Binnen alle UT opleidingen wordt de student
benaderd als partner. Dit betekent dat hij/zij
betrokken is bij de inrichting en uitvoering van bet
onderwijs en daarmee een eigen
verantwoordelijkheid heeft voor zij n leerproces. Bij
het projectonderwijs is dit intrinsiek aan de
didactische methode. Bij de masteropleidingen
wordt dit met name gerealiseerd door studenten te
betrekken bij lopend onderzoek.

5.2.1 COG VOOR EXCELLENTIE

In lijn met de DOW prestatieafspraken, waarin de
UT streeft 7% deelname aan excellentietrajecten
in de bachelor in 2015, completeert de UT haar
aanbod aan excellentietrajecten vanuit een nieuw
ontwikkelde Excellentievisie. In deze visie, die
door de werkgroep excellentie is opgesteld, staan
de bestaande en nieuw voorgestelde trajecten
samenhangend uitgewerkt inclusief de
operationele en organisatorische uitwerking. Het
geheel wordt in 2013 ter validering aan Sirius
voorgelegd, waarna de uitvoering onder toezicht
van een nieuw te benoemen Honours Dean plaats
vindt.

5.2.2 INSPIRERENDE DOCENTEN

Goed academisch onderwijs is in belangrijke mate
gestoeld op de kwaliteit van de docenten. Binnen
een uitdagende studiecultuur geldt de docent als

inspiratiebron en kritische coach voor studenten.
Daarom investeert de UT in de volgende drie

Het excellentie-instrumentarium grijpt in de
bachelorfase vooral aan op de academische
vorming. Studenten die jets extra’s kunnen,
worden gestimuleerd om bovenop het reguliere
curriculum extra uitdaging te zoeken in de
breedte of in de diepte. Voor de verbreding
worden intercurriculajre honoursprogramma’s
aangeboden. In het algemene honours
programma “Intellectuele Topsport” van 30 EC in
anderhaif jaar wordt gereflecteerd op
onderzoek en ontwerp.

Daarnaast is er de Excellence Stream voor top
betastudenten om de diepere lagen van de
wjskunde te bestuderen. Dit gebeurt onder
begeleiding van docenten van Toegepaste
Wiskunde, soms ook in aanwezigheid van een
gastdocent van binnen of buiten de UT.

Studenten die binnen het reguliere programma
meer verdieping zoeken kunnen binnen het
eigen curriculum een verzwaard programma
krijgen. Vanaf module 2 in het eerste jaar
kunnen de beste 10% studenten in een
“sterrenklas” worden geplaatst. Binnen de
clusters Public Administration en Business
Administration wordt hiermee in het studiejaar
20 13-2014 met een pilot gestart.

In de masterfase worden vanaf 2013-2014
excellentietrajecten georganiseerd rondom de 3
0’s. Voor excellentie op het terrein van
onderzoek biedt de Twente Graduate School
een groeiend en gevarieerd aantal
geIntegreerde master- en PhD programma’s
aan voor excellente graduate studenten die een
carrière in de wetenschap ambiëren. Excellente
graduate studenten die zich verder willen
bekwamen in het ontwerpen, kunnen
deelnemen aan één van de
ontwerpersopleidingen (PDEng). Voor
excellente studenten die zich willen verdiepen
als organisatie-professionals en entrepreneurs
wordt momenteel het Change Leaders
Programma opgezet.

Box 5: Excellentie

pijlers die bijdragen aan de kwaliteit en positionering van het onderwijs:
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- Docentprofessionalisering

- Carrièreperspectief & loopbaanpaden

- Beoordelen en erkennen van
onderwijsprestaties.

De ontwikkelingen binnen de drie domeinen bevinden ..

• . . . . Bij de Faculteit EWE is een formulier
zich in verschillende stadia (visievorming ontwikkeld waarin het WP hun
beleidsontwikkeling implementatie en monitoring). onderwijsactiviteiten en ontwikkeling als

Docentprofessionalisering docent kunnen documenteren. Dit Es een
standaard bijlage bij het jaargesprek en

Docentprofessionalisering vindt op dit moment aan de
dient als best practice voorbeeld voor

UT op verschillende manieren en niveaus plaats. Er
andere faculteiten.

zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: de Basis
Kwalificatie Onderwijs (BKO) en Engelse — —-_______________________

taalvaa rd ig h eid. Box 6: Best practice docentprofessiona!isering

Sinds december 2008 is het beleid van de UT dat alle
nieuwe docenten het certificaat Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) moeten behalen. De UT heeft
de BKO inhoudelijk ontwikkeld in 3TU verband. Een Senior Kwalificatie Onderwijs is in
voorbereiding. Uiteraard kunnen individuele docenten op grond van ervaren ontwikkelbehoeften
specifieke professionaliseringsactiviteiten ondernemen.

Omdat de UT internationalisering stimuleert, is sinds 2004 taalbeleid van kracht. Zowel het WP
als OBP moet voldoen aan een taal-eis Engels.

Carrièreperspectief & Ioopbaanpaden

Om onze aantrekkingskracht als werkgever te vergroten en cm talentvolle wetenschappers
optimaal uit te dagen en te faciliteren voert de UT sinds 2009 het Tenure Tracksysteem. Vanaf
die tijd worden in beginsel alle wetenschappelijke vacatures ingevuld volgens het Tenure
Tracksysteem met als mogelijk einddoel een hoogleraarspositie. De Tenure Track criteria
bestaan uit heldere en hoge eisen ten aanzien van onderwijs- en onderzoeksprestaties.
Uitgangspunt is dat Tenure Trackers een gebalanceerde investering kennen in onderwijs en
onderzoek zodat zij aan bevorderingscriteria kunnen voldoen.

De UT investeert continu in de professionalisering van Ieidinggevenden en borgt daarmee dat
deze voorbereid zijn op hun aansturende taken en zo docenten adequaat kunnen ondersteunen
binnen de onderwijsorganisatie. Dit gebeurt onder andere via management development
trainingen en leergangen van het Career Development Centre van HR. Daarnaast volgen jaarlijks
enkele veelbelovende Ieidinggevenden een management training die wordt aangeboden in
samenwerking met partners binnen het internationale consortium van de UT; het European
Consortium of nnovative Universities (ECIU).

Omdat er binnen het Twentse Onderwijsmodel (TOM) nieuwe onderwijsrollen en —functies zijn
ontstaan (met name de rollen ModulecoOrdinator en Tutor) is er behoefte aan nieuwe vormen van
professionalisering voor onderwijsloopbanen. Daarvoor is een trainingsprogramma ontworpen.
De verwerking van deze rollen in carriérebeleid is in ontwikkeling.

Beoordeling en erkenning in de jaargesprekken

De intensivering van het UT-onderwijs en daarmee de toenemende onderwijsbelasting van UT
docenten noodzaakt een betere beoordeling en erkenning van de onderwijspresaties in de
jaargesprekken. In aanvulling op de algemene richtlijnen voor hetjaargesprek is hiervoor een
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handleiding ontwikkeld voor leidinggevenden. Deze handleiding is in 2013 voor het eerst per
faculteit geImplementeerd. Informatie over het gebruik van de handleiding zal na een jaar worden
verzameld om inzicht te krijgen in mogelijke verdere verbeterstappen. Daarnaast is in 2013 een
tweejarige pilot gestart met (financiële) onderwijsincentives voor ATLAS kerndocenten. Hiermee
wordt toegewerkt naar en eventueel instellingsbreed incentive programma.

5.2.3 TOETSING

Om de kwaliteit van toetsing en examinering te bewaken en te bevorderen hanteert de UT vanaf
de zomer 2011 een toetskader. Dit toetskader omvat een samenhangend stelsel van
maatregelen en voorzieningen en schetst de voorwaarden waaraan het toetsbeleid van de
opleidingen (minimaal) moot voldoen.

5.2.4 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

De UT heeft de volgende kernpunten geformuleerd in haar beleid ten aanzien van de
ondersteu fling:

- Vraaggestuurde onderwijsdienstverlen ing

- Professionele leeromgeving, faciliteiten en systemen

- Maatwerk waar nodig; centralisering waar mogelijk

Vraaggestuurde onderwijsdienstverlening binnen duidelijke kaders

Vanuit kwaliteits- en beheersmatig oogpunt heeft de UT gekozen voor een vraaggestuurde
dienstverlening. De dienstverleningskeuzes moeten worden gemaakt vanuit de beschikbare
middelen, gericht op de prioriteiten van de afnemers. Deze vraagsturing vindt plaats in de UCO
waarin S&O en vertegenwoordigers van het onderwijs plaats hebben. Maatwerkdienstverlening
komt voor rekening van de afnemer.

Professionele Ieeromgeving, faciliteiten en systemen

De UT heeft de afgelopen jaren fors geInvesteerd in moderne gebouwen en onderwijsruimten,
laboratoria en studielandschappen met veel studentwerkplekken. In 2008 is de UT overgestapt
op het gebruik van Blackboard als elektronische leeromgeving voor studenten en docenten.
Sinds september 2012 maakt Universiteit Twente gebruik van Blackboard 9.1 met extra
functionaliteiten zoals weblogs, wiki’s en journals. Blackboard is sinds 2012 door TOO met
ondersteuning van ICTS geheel ingericht op de onderwijsvernieuwing, waarin steeds meer
gebruik wordt gemaakt van digitale portfolio’s en projecten.

Hoewel er op dit gebied al veel gebeurt is er zeker nog wel winst te behalen door do
administratieve processen efficiënter en meer uniform volgens integraal beleid in to richten,
waardoor archivering in grotere mate kan worden geautomatiseerd.

Voor hot traceren van relevante wetenschappelijke informatie biedt de bibliotheek een set
krachtige zoekinstrumenten aan, variërend van een discovery tool voor beginnende studenten tot
gespecialiseerde vakgerichte databases voor gevorderde studenten. Een grote digitale
bronnenverzameling is voor alle studenten toegankelijk. Informatiespecialisten ondersteunen bij
do training voor informatievaardigheden. Voor studio en leren wordt eon learning centre
ontwikkeld waar de studenten kunnen studeren, samenwerken en ondersteuning vinden in hun
stud ieloopbaan door middel van trainingen en advies.

Maatwerk waar nodig; centralisering waar mogelijk
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De onderwijsondersteuning voor nagenoeg de
gehele “student life cycle” is ondergebracht in
het shared service centre S&O. Het doel
hiervan is cm een hoge kwaliteit en efficiënte
uitvoering van de dienstverlening to realiseren.
De onderdelen van S&O zijn Study & Career,
de Onderwijskundige Dienst, International
Office, Taalcoordinatiepunt, Bureau
Onderwijszaken, Centrale Studenten
Administratie, Onderwijssystemen, Student
Services en Studentbegeleiding. De middelen
van S&O bestaan uit een vaste component
(CO) voor de standaard dienstverlening en
tijdelijke componenten (FCC) voor
projectmatige activiteiten.

5.2.5 TOEGANKELIJKI-IEID EN
STUDEERBAARHEID VOOR STUDENTEN
MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Ondersteuningscyclus student life-cycle

Wervmg. seectJe en
toelatffig

I
Onderhoud & Plannrng en
ontwlkkeling roatenng

I
Optomering &

archverffig
Leeromgeuing:

OSRIS, Blackboard

\ /
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administratie &
Studiebegelelding

Fig. 4: Student Life Cycle

De Universiteit Twente erkent en waardeert de diversiteit in de studentenpopulatie en heeft het
beleid cm studenten met een functiebeperking gelijke kansen op studiesucces te bieden als
andere studenten. Uitgangspunt is het optimaal en duurzaam benutten van do talenten van alle
studenten, rekening houdend met onderlinge verschillen en overeenkomsten. In de dagelijkse
praktijk betekent dit dat er, mede door ens kleinschalig onderwijs, veel ruimte is voor individueel
maatwerk en reactief handelen. De Universiteit Twente is momenteel in een groeifase van
individueel maatwerk naar proactief doelgroepenbeleid op dit terrein.

De rechten van studenten met eon functiebeperking zijn vastgelegd in het Studentenstatuut. Er is
een basis richtlijn voor het afspreken en realiseren van begeleiding en voorzieningen veer
studenten met een beperking, opgesteld cm willekeur te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt
onder welke voorwaarden faciliteiten worden toegekend

De centrale dienst studentenbegeleiding is een onderdeel van hot Servicecentrum Student &
Onderwijs (S&O). Zij is verantwoordelijk voor de eerste informatievoorziening richting studenten
met eon functiebeperking. Daar is expertise aanwezig waar studenten en medewerkers van
opleidingen een beroep op kunnen doen veer advies over passende voorzieningen en

Informatie over de kwaliteit van gebruikte didactiek wordt verkregen via de reguliere interne en externe
onderwijsvisitaties en via onderzoeken als NSE, WO-monitor, ISB en Elsevier.

Informatie over de kwaliteit van do ondersteuning wordt tevens verkregen via de reguliere externe
visitaties en in onderzoeken als NSE, WO-monitor, ISB en Elsevier.
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5.3 METEN

Uitdagende Didactiek

Goede ondersteuning

Toetsing en evaluate



Toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking

Informatie over de toegankelijkheid en studeerbaarheid verkrijgen we via de gebruikerstoets ‘studeren
met een handicap van het CHOI en de handicap en studie monitor van het expertisecentrum handicap
en studie. Onze eigen inzichten worden bijgehouden door S&O dat is belast met dit beleidsdossier.

Kleinschalig onderwijs is opgesloten in de didactische uitgangspunten van TOM en wordt daarom
niet separaat gemonitord. Dat geldt niet voor de student in de rol van onderzoeker, ontwerper en
organisator. De monitoring op dit punt is nog niet uitgewerkt, maar is onderdeel van de
meerjarenplanning voor de invoering van TOM die in de zomer van 2013 integraal wordt herzien
op basis van de ervaringen in het ontwerpproces tot dat moment.

Gedurende het gehele invoeringstraject 2013-2016 zullen de nieuwe bacheloropleidingen worden
getoetst en gemonitord op basis van de uitgangspunten van TOM. Student als partner vormt
hiervan ook een onderdeel, met als aandachtpunten keuzeruimte, invloed op projecten en
afstudeeropdrachten en het toetsbeleid. Eigen vak/module/opleidingsevaluaties en externe
visitaties en evaluaties bieden ook inzicht in de vorderingen op dit punt.

De UT excellentie-ambities zijn geformuleerd als onderdeel van de OCW prestatieafspraken. Het
gaat daarbij am het percentage van de voltijds bachelorstudenten dat deelneemt aan
excellentietrajecten. Momenteel wordt de voortgang op dit dossier geadministreerd door de
trekkers van de bestaande trajecten (honours en wiskunde excellence) zelf. De monitoring en
sturing is nag beperkt. Met de ontwikkeling van de nieuwe visie Excellentie@UT, komt oak de
monitoring onder hernieuwde aandacht.

De monitoring van de programma’s voor docententraining is belegd bij de Concerndirectie HR.
De centrale Tenure Trackcommissie is onder andere verantwoordelijk voor de evaluatie van het
Tenure Tracksysteem waarvan de uitkomsten warden besproken in het Strategisch Beraad (CvB,
decanen en wetenschappelijk directeuren).

Elke maand wordt de voortgang van het BKO-beleid gemonitord. In december 2012 bedroeg het
percentage docenten met een BKO 20%. De prestatieafspraak met OCW voor eind 2015 is am
dit percentage te verhogen tot 45%. De UT kiest hierbij voor een gedifferentieerde aanpak voor
nieuwe, ervaren en zeer ervaren docenten (>20 jaar werkervaring).

Oak monitort HR periodiek Engelse taalvaardigheid als onderdeel van docentprofessionalisering.

5.3.1 MONITORING VAN ONDERSTEUNING

Monitoring van de centrale onderwijsondersteuning is onderdeel van bet reguliere vojo en najo
cycli S&O. In deze besprekingen komen de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening, mede
op basis van periodieke ondersteuningsrapportages die jaarlijks warden geagendeerd in de UCO,
aan de orde. In laatstgenoemde rapportage komen oak de inzichten ten aanzien van de
adequaatheid van de geboden onderwijsondersteuning als resultaat van de vraagsturing naar
voren.

Ook bij andere diensten kan het primair proces de agenda mee bepalen. Dit gebeurt middels
gebruikersraden. Voorbeelden zijn de IT-Board voor de dienst ICTS, en een op te zetten Board
voor de bibliotheekdiensten.

De voortgang ten aanzien van TOM ondersteuning en het herontwerp van het dienstenaanbod
ondersteuning wordt gerapporteerd door de TOO projectorganisatie. Sinds 2011 organiseert zij
regelmatig strategiedagen georganiseerd met zo veel mogelijk betrokkenen. Daar wordt de
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Iaatste stand van zaken aangaande de vele onderwijsondersteunende processen warden
gepresenteerd en bediscussieerd wat de volgende stappen moeten zijn.

Voortgang monitoring op het diverse terrein van Ieeromgeving, faciliteiten en systemen gebeurt
periodiek aan de hand van de rapportages van de betrokken eenheden / organisaties, als B&A,
TOO, FB en ICTS.

Los van deze korte evaluatiecycli is in 2012 besloten tot een systeem van interne visitaties van
de diensten en directies. De opdrachtgever van deze visitatie is de secretaris van de universiteit,
namens het CvB. Deze benoemt ten behoeve van de visitatie een visitatiecommissie. Bij de
samenstelling van deze commissie staan onafhankelijkheid, kwaliteit en expertise centraal. Deze
commissie bestaat minimaal uit:

• Voorzitter: een externe (dat wil zeggen niet aan de UT verbonden) deskundige op het
terrein van de betreffende dienst,

• Twee deskundigen vanuit het onderwijs- en onderzoeksveld,

• Het hoofd Operational Audit (OA) als procesverantwoordelijke voor de visitatie,

• Een secretaris ter ondersteuning van het hoofd OA, bij voorkeur een medewerker van
OA.

De commissie rapporteert aan de secretaris van de universiteit. Haar bevindingen warden
vastgelegd in een visitatierapport. Dit rapport bevat concrete aanbevelingen om de kwaliteit,
effectiviteit en efficiency van de dienstverlening te verhogen. Op basis van deze aanbevelingen
stelt de directeur van de betreffende dienst een plan van aanpak voor verbetering op. De
realisatie van dit plan van aanpak en hiermee de kwaliteitsslag zal worden gemonitord door de
secretaris van de universiteit.

De visitatie is lang-cyclisch. Het is de bedoeling dat elke ondersteunende eenheid
(concerndirectie/ servicecentrum) om de vierjaar wordt gevisiteerd.

5.3.2 MONITORING VAN STUDEERBAARHEID VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

De rapportage op dit beleidspunt is integraal onderdeel van de periodieke S&O rapportage en
besprekingen in vojo en najo. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor externe
onderzoeken op dit terrein.

5.4 VERBETEREN

Op de didactiek wordt breed vernieuwingsbeleid ingezet in het kader van TOM en PKM. Er lopen
ondertussen echter ook de nodige aanvullende maatregelen op andere terreinen.

In december 2012 had 30% van de docenten een class assessment taalbeheersing afgelegd, in
25% vrijgesteld op basis van de vrijstellingscriteria en moet 45% nag een class assessment
afleggen. Begin 2013 is besloten am de inhaalslag nog minimaal een jaarvoortte zetten. In 2012
zijn goede stappen gezet (70 class assessment afgenomen), maar door de tijdsinvestering die
het inventariseren van de doelgroep, het proces inrichten en de registratie organiseren heeft
gekost, is de inhaalslag nag niet afgerond.

Beleid over ‘studeren met een functiebeperking’ is in 2013 vastgelegd in een beleidsnotitie die is
goedgekeurd door het instellingsbestuur. De komende jaren wordt dit beleid in praktijk getoetst
en waar nodig bijgesteld, opdat het geheel van regels en faciliteiten voor studenten met een
functiebeperking eenduidig en transparant is. De volgende verbetermogelijkheden zijn nu reeds
bekend:
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• het tijdig in beeld krijgen van aspirant studenten met een functiebeperking in een doelmatige
en gerichte meldingswijze via studielink;

• structurele beleidsmatige borging van activiteiten m.b.t. toegankelijkheid en studeerbaarheid
van het onderwijs en onderwijslocaties.

• Aandachtspunt: ten aanzien van bet nieuwe onderwijsmodel (TOM) zullen de mogelijkheden
van maatwerk op basis van ervaringen in de komende jaren verder moeten worden
u itgewerkt.

De UT kent een beperkt aanbod aan excellentietrajecten, vooral in het gamma-domein. Daar
wordt flu onder andere met de “sterrenklas” aan gewerkt. UT-breed moet erva ring worden
opgebouwd.

In 2011 is het taalbeleid geevalueerd op grond waarvan het aangescherpte taalbeleid eerst de
focus Iegt op het verbeteren van de kwaliteit van het Engelstalig onderwijs. Concreet resulteert dit
in een herziende taaleis voor docenten in Iijn met de Iandelijke norm, een aangepaste
assessment vorm (class assessment), uitbreiding van de capaciteit van het Taal CoOrdinatie Punt
(TCP), een nieuwe procedure en verbeterde registratie en monitoring (Oracle HR). In april 2012
is gestart om docenten die les geven in het Engels een class assessment te laten afleggen
waarbij per faculteit een taalcoOrdinator alle docenten die les geven in het Engels uitnodigt om
deel te nemen aan een class assessment, tenzij er sprake is van vrijstelling.

Toetsing

De invoering van het toetskader is gevolgd door een onderzoek naar de stand van zaken bij de
opleidingen rond toetsbeleid en vooral kwaliteitsbewaking van toetsing. Naast de vaststelling dat
vele zaken al goed lopen, bleek dat het toetsbeleid op een aantal aspecten beter kan, zoals het
meer expliciteren en documenteren van alle aspecten van toetsbeleid en toetsing en toezicht op
de naleving ervan. In reactie hierop zijn de volgende aanvullende onderdelen van het toetsbeleid
gerealiseerd:

• Er is een checklist ontwikkeld aan de hand waarvan opleidingen konden nagaan in hoeverre
zij al dan niet voldoen aan het toetskader en actieplannen kunnen ontwikkelen;

• De facultaire onderwijskundigen en het merendeel van de leden van de examencommissies
zijn getraind op het gebied van toetsbeleid en het vaststellen en bewaken van de
toetskwaliteit;

• Er zijn formats en voorbeeldmateriaal ontwikkeld voor examencommissies;

• Er is een trainingsonderdeel “Toetsanalyse voor examinatoren/docenten” ontwikkeld en
opgenomen in de BKO-opleiding.

• Er is een kennis- en informatiesite ingericht (www.utwente.nl/toetsing) met informatie,
hulpmiddelen en good practices (van UT en elders) voor met name examencommissies en
docenten.

5.5 ORGANISATIE

Taak Verantwoordelijk

• Kleinschalig onderwijs • Programmabureau TOM

• Student in de rol als onderzoeker, • Programmabureau TOM en TGS
ontwerper en organisator
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• Student als partner • Opleidingen *

• Inspirerende Docenten • HR

• Toetsbeleid • S&O-OD

• Centrale onderwijsondersteuning • S&O

• Vraaggestuurde dienstverlening UCO

• Projectmatige ondersteuning voor • TOO
invoering TOM en herontwerp
dienstenaanbod

• S&O, B&A
• Professionele Ieeromgeving,

faciliteiten en systemen • Programmaleider verschillende trajecten, Excellentie
Quality Board

• Excellentieprogramma’s

5.6 KRITISCHE REFLECTIE
• Er moet bekeken worden meer actief beleid op student als partner’ moet worden ontwikkeld.

• Nieuwe rollen in het onderwijs moeten worden meegenomen in de
professionaliseringsactiviteiten Docenten.

• Professionalisering na het BKO-traject moet verder vormgeven.

• De kwaliteit van het onderwijs moet een meer prom inente en concrete rd in de
jaargesprekken tussen wetenschappers en bun vakg roepvoorzitters.

• Een meer structurele ondersteuning van toetsbeleid in de praktijk

• Betekent de grote verandering die we inzitten dat we lange tijd niet goed zijn geweest in
incrementele verbetering, of is het echt alleen radicale verandering in de omgeving?
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6 UITSTROOM

6.1 VISIE
lnhoudelijk betrekken wij alumni op verschillende wijzen bij verbetering van de onderwijskwaliteit.
Zij fungeren als klankbord bij de formulering van instellingsbeleid. Zij treden op als spreker op
voorlichtingsdagen of organiseren stage- en afstudeeropdrachten. Qok betrekken we alumni
actief bij het (verder) ontwikkelen van curricula of bij visitaties. Alumni zijn onze anbassadeurs,
ons contact met het werkveld en onze (toekomstige) klanten.

6.2 BELEID
De meeste van onze afgestudeerden vervolgen hun loopbaan buiten de UT in tal van functies in
binnen- en buitenland. Vanaf de jaren ‘90 is begonnen met meer actief alumni-beleid. In 2009 is
de alumnidatabase uitgebreid met alle promovendi en internationale alumni, het totaal aantal
alumni bedraagt daarmee 31.000. Het beheer van de UT alumni is ondergebracht bij het S&B
alumni en development office.

6.2.1 POST-INITIEEL ONDERWIJS

Middels het post-initieel onderwijs wordt niet alleen de UT kennis verspreid, maar wordt ook de
relatie met onze alumni versterkt, contact gehouden met het afnemende werkveld en met de
praktijk van het vakgebied.

Na het initiele onderwijs in de bachelor- en masterfase biedt de UT een ruim aanbod van
cyclus onderwijs en onderzoek, hetzij binnen de Twente Graduate School dan wel middels een
traject tot de Professional Doctorate in Engineering (PDEng) binnen het 3TU Stan Akkermans
lnstituut (SAl).

Voorts werkt de UT aan de opbouw van een meer structureel aanbod aan post-initieel onderwijs,
bijvoorbeeld via ELAN, ITC en Professional Learning & Development (PLD). ELAN verzorgt
(postacadem ische) lerarenopleidingen en professionaliseringscursussen voor docenten in het
voortgezet en hoger onderwijs (http:Ilwww.utwente.nlIelanI). PLD verzorgt een breed scala aan
postacademische masters, leergangen en master classes voor domeinen binnen de publieke en
private sector (http://www.utwente.nl/onderwijs/pld/). Het ITO biedt een aantal tailormade en
refresher courses aan gericht op het actueel houden van de kennis van professionals waarbij
afstandsonderwijs met gebruik van nieuwe media een steeds belangrijker gaat spelen (met ITO
als casus). De post-initiole opleidingen zijn ingebed in de structurele kwaliteitscycli.

6.2.2 VALORISATIE EN KENNISPARK

Een belangrijke manier waarop het werkveld is verweven met het onderwijs is via de vele
valorisatieactiviteiten die plaats vinden op en rond de campus. Vanuit het onderzoek van de UT
zijn al meer dan 800 bedrijven opgezet, waarvan velen nog steeds de weg naar de UT weten te
vinden of zelfs nog met een been in het onderwijs en onderzoek staan via gecombineerde
aanstellingen van medewerkers en het delen van voorzieningen zoals lab’s. Het Kennispark
Twente is de grote katalysator van dit proces.

Qok bedrijven die niet vanuit de UT zijn ontstaan hebben steeds vaker een duidelijke
aanwezigheid op de campus en warden via samenwerking op onderzoek oak zichtbaar in het
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onderwijs. Voorbeelden zijn Siemens bij imaging’ in de biomedische technologie, of Boeing bij de
ontwikkeling van kunststoffen

De UT ambitie cm hetjaarlijks aantal high-tech start-ups op het niveau van 2010 te consolideren
en het aantal projecten met gedeelde infrastructuur gestaag uit te breiden zijn opgenomen in de
OCW prestatieafspraken.

6.3 METEN

Integratie onderzoek en verwevenheid (internationale) beroepenveld en vakgebied

Informatie hierover wordt verkregen via de reguliere visitaties en via onderzoeken als NSE, , ISB en
Elsevier en in het bijzonder de WO-monitor

De post-initiële opleidingen zijn ingebed in de structurele kwaliteitscycli en worden als zodanig
gemon itord.

Valorisatie-initiatieven en samenwerking met het bedrijfsleven worden verder gemonitord door
Kennispark Twente.

6.4 VERBETEREN
Dit alles gebeurt vooral decentraal en nog op relatief kleine schaal. Als verbeteractie wordt flu
gewerkt aan een meer gestructureerd alumni-beleid. De impact van onze alumni kan worden
vergroot door hen structureel op te nemen in de huidige en toekomstige werkveldcommissie of
praktijkraden.

6.5 ORGANISATIE

Taak Verantwoordelijk

• Werkveldcommissies en praktijkraden • Opleidingen

• Alumni • Development Office

• Post-initleel onderwijs • BPO

• Valorisatie • Kennispark

6.6 KRITISCHE REFLECTIE

• Alumni zijn eerder product (schoolverlater) dan partner

• Er is een meer structurele beleidsaanpak nodig voor het instellen van werkveldcommissie
en praktijkraden inclusief de opname van alumni
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7 INTEGRALE ORGANISATIE VAN DE KWALITEITSZORG

Centraal uitgangspunt binnen de UT is dat realisatie van de kwaliteitszorg voor het onderwijs op
een zo laag mogelijk niveau is georganiseerd. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale
behoeften als gevolg van de verscheidenheid in typen opleidingen, cultuur en omvang. Dit draagt
ook bij aan een zo groot mogelijke betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de kwaliteit
van het onderwijs. Zoals eerder aangegeven wordt in het streven naar continue verbetering
binnen de UT gewerkt met instellingsbrede afspraken en kaders die op facultair en
opleidingsniveau verder worden ingevuld. Daarbinnen bestaat ruimte voor een eigen invulling op
decentraal niveau: eenheid in verscheidenheid, d.w.z. zonder afbreuk te doen aan het streven
naar gezamenlijkheid en uniformiteit waar mogelijk; in het bijzonder met betrekking tot de
dienstverlening.

Elk van deze niveaus hanteert zijn eigen verbeterprocessen en instrumenten en het
bovenliggende niveau ziet hierop middels gestandaardiseerde rapportages toe. De ondersteunde
diensten staan naast deze keten en rapporteren direct aan het instellingsbestuur.

Het College van Bestuur vergewist zich via de regelmatige controle op KPI’s, de jaarlijkse
bespreking van jaarplannen en bun realisatie (in respectievelijk najaars- en voorjaarsoverleggen)
en direct contact met sleutelpersonen in dit proces van het goed functioneren van deze
processen.

In 2010 is dit model in een notitie over een lnstellingskwaliteitszorgsysteem (IKS) door de UT
vastgesteld. Binnen dit KS zijn tevens prioriteitsgebieden benoemd waar extra aandacht aan
wordt besteed:

- toetsbeleid
- basiskwalificatie Onderwijs
- studieloopbaanbegeleiding

Deze grotere thema’s worden op instellingsniveau in beleidskaders en maatregelen vervat, die
binnen faculteiten en opleidingen, evenals binnen de ondersteunende diensten vervolgens
nadere invulling krijgen. Decentrale eenheden stemmen deze invulling onderling at in
overlegorganen rond specifieke onderwerpen.

7.1 INVULLING VAN DE KWALITEITSZORGCYCLI
De cyclische verbetering van de kwaliteit is bij de UT gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

1. Kwaliteitszorg is een cyclisch proces ( de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus);

2. Dit cyclische proces krijgt vorm op meerdere niveaus: de onderwijseenheid, de opleiding, de
faculteit, de instelling; elk niveau met eigen taken en verantwoordelijkheden;

3. Verbeterbeleid wordt primair ingezet op basis van decentrale verantwoordelijkheden; waar
relevant met instellingsbrede verbeterplannen;

4. Van belang voor het geheel zijn de onderlinge relaties tussen de onderscheiden niveaus.
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Duidelijk is dat op de diverse niveaus intensieve en structurele aandacht wordt gegeven geven
aan de kwaliteit van het onderwijs.

Echter, in termen van PDCA, valt op dat wij meer nadruk leggen op beleidsformulering en
beleidsimplementatie (Plan & Do), dan op systematische monitoring en verbetering (Check &
Act).

Een tweede observatie is dat de systematische aandacht voor de kwaliteit binnen de cycli in onze
organisatie beter is uitgewerkt dan de verbinding tussen de cycli horizontaal (op gelijk niveau
onderling) en verticaal (tussen de verschillende niveaus) Wat dit eerste betreft gebruiken wij in
onze platte organisatie vaak collegiaal overleg en informele platforms, bijvoorbeeld van
studieadviseurs, kwaliteitszorgmedewerkers en internationaliseringscoordinatoren.

Voor verbetering van zowel de verticale almede de horizontale verbinding hebben wij de
Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) ingesteld en worden de verbeteringen gezocht op
het gebied van onderwijsgovernance en informatiedeling. Dit wordt in de volgende secties
toegelicht. De laatste sectie adresseert het instellingsbrede systeem van kwaliteitsmeting en
evaluatie.

72 ONDERWIJSGOVERNANCE (STURING EN REALISATIE)

7.2.1 STURING

Het College van Bestuur is, als het gaat om het onderwijs(kwaliteits)beleid, eindverantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de visie en strategie van de instelling. Dit komt onder meer tot uiting in
vaststelling van het bestaande onderwijsaanbod, vertaling daarvan in een richtlijn OER (in het
streven naar meer uniformiteit), besluitvorming over nieuwe opleidingen en vaststellen van
Kritische Reflecties in het kader van (her)accreditaties. In samenspraak met de decanen (het
zogenaamde CvB-D) vindt verdere afstemming en coOrdinatie van het universitair
onderwijsbeleid plaats.

De herziening van de governance (bestuursmodel) van de UT is, als belangrijk onderdeel van
RoUTe 14+, vanaf eind 2011 en de jaren daarna opgenomen in het bestuurlijk werkplan (BWP)
van het College van Bestuur. Hieraan lagen meer redenen ten grondslag. Eén ervan was dat in
bestuurlijke zin, binnen het tot dan toe vigerende matrixmodel van de UT, onvoldoende richting
kon worden gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs.

Tegen die achtergrond wordt de introductie van het nieuwe onderwijsmodel (TOM) in de
bachelors gezien als een goede gelegenheid cm de kwaliteitsorganisatie te versterken en meer
te integreren in de Iijnorganisatie. Daartoe worden de interfaces tussen opleiding, faculteit en
instelling letterlijk georganiseerd door de aanstelling van kwaliteitszorgfunctionarissen en de
decaan onderwijsvernieuwing. De zorg voor de kwaliteit van de opleiding ligt uiteraard ten
principale bij het facultaire bestuur (Decaan). De decaan belegt binnen de faculteit expliciet de
volgende taken:

a) Bewaken van de onderwijsfilosofie, bewaken van de inzet didactische werkvormen
(conform TOM), bewaken van de samenhang opleidingen,

b) Bewaken en borgen efficiency, prestaties en kwaliteit van de opleidingen
(onde rw IJ scc nt ro I’ )

c) Aansturing van de ondersteuning voor het onderwijs in de faculteit.

CoOrdinatie vindt op UT-niveau plaats waar dit noodzakelijk is of waar dit duidelijk de efficiëntie
bevordert. De centrale organisatie is verantwoordelijk voor een duidelijke kaderstelling van
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centraal beleid en voor een duidelijke koppeling aan het facultaire- en opleidingsniveau
(interfacing).

De opleidingsdirecteuren (OLD’s) van de opleidingen binnen een faculteit zijn conform de WHW
verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en de eindtermen van hun opleiding. Om adequaat
invulling te geven aan de kwaliteitszorg voor alle opleidingen binnen een faculteit belegt de
Decaan de kwaliteitszorgtaken bij een medewerker met een vergelijkbare kennis en ervaring van
een OLD. In de transitieperiode van het nieuwe onderwijs is het denkbaar dat een OLD deze
taken naast zijn OLD-schap op zich neemt. Streven is echter om in de steady state de rollen OLD
en kwaliteitszorg te ontkoppelen teneinde voldoende focus in het kwaliteitszorgsysteem te
kunnen borgen. De functionaris die specifiek belast is met de kwaliteitszorg van de opleidingen
binnen een faculteit zal zitting nemen in de universitaire commissie onderwijs (UCO). In dat
gremium Iigt de integrale operationele eindverantwoordelijkheid voor het
onderwijskwaliteitssysteem van de UT. Dit gremium wordt sinds kort voorgezeten door de
Decaan Onderwijsvernieuwing, die opereert namens de rector en door het CvB is benoemd.

In datzelfde kader zijn ook de Twente Graduate School (TGS), ATLAS University College (UC) en
the Twente Academy (v/h het Loket Voortgezet Onderwijs) ingezet. De directe aansturing van
deze eenheden is belegd bij een directeur. Voor ATLAS geldt dat naast de bestuurlijk
verantwoordelijke decaan een aparte Dean is benoemd als academisch boegbeeld en
verpersoonlijking van het profiel van ATLAS. Veel van de vernieuwingen/veranderingen,
bijvoorbeeld met betrekking tot positionering en kwaliteitsverbetering van het masteronderwijs, de
invoering van TOM of het Bindend Studie Advies worden eerst als project opgepakt cm
vervolgens een plaats te krijgen binnen de staande organ isatie.

Verantwoordelijk voor de beleidsmatige voorbereiding en ondersteuning van het instellingsbeleid
op het gebied van onderwijs is de concerndirectie Strategie & Beleid. Dit beleid wordt in
afstemming met faculteiten, instituten, de overige concerndirecties Human Resources (HR),
Financiële en Economische Zaken (FEZ I Institutional Research) en Marketing en Communicatie
(M&C) en de servicecentra, met name S&O, vormgegeven.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet daarbij toe op de vormgeving van het systeem van
kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 WHW. Zij wordt door het College van Bestuur op de
hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden. De RvT komt vijf
keer per jaar bijeen, waarvan één keer voor een strategiedag. Op de agenda stonden in de
afgelopen periode ca.: profieldocument + prestatieafspraken OCW, Nieuw Onderwijsmodel UT,
Governance UT, Stand van zaken Programma-onderwijsvernieuwing, Stavaza University college
ATLAS, Marketing & communicatie onderwijs

De medezeggenschap wordt nadrukkelijk in de beleidsontwikkeling rondom onderwijskwaliteit
betrokken. De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en
voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit 18 eden (9 studenten
en 9 personeelsleden). De U-Raad van de UT stelt zich kritisch, maar constructief op t.o.v. de
aan haar voorgelegde zaken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de UR instemmingsrecht,
adviesrecht, het recht op informatie en het recht van initiatief met betrekking tot “alle
aangelegenheden de universiteit betreffende”.

Behalve een nadrukkelijke betrokkenheid (want instemmingsrecht) m.b.t. de besluitvorming over
de onderwijsvernieuwingstrajecten heeft de UR, zich in de afgelopen jaren o.a. gebogen over het
starten van nieuwe, dan wel sluiten van bestaande opleidingen, instellen Numerus Fixus, richtlijn
OER, UT-toetskader, Bindend Studieadvies, docentprofessionalisering. Daarmee, zo zou je
kunnen stellen is de UR niet alleen een orgaan dat in formele zin van belang is, maar ook als het
gaat om onderwijs- en kwaliteitsbeleid Twee keer per jaar - in december en juni - bespreekt de
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UR de Algemene gang van zaken met het CvB, in de maand juni in aanwezigheid van de Raad
van Toezicht.

Behalve via de medezeggenschap wordt de
“sturing” op kwaliteit (visie/beleid) gevoed door
de Universitaire Comm issie Onderwijs
(UCO), momenteel het belangrijkste
adviesorgaan voor het College van Bestuur.
Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren
van het CvB, heeft de UCO een taak in de
bewaking van de kwaliteit van de UT-minoren:
de commissie accrediteert de minoren, op
basis van onderzoeken door de VAC
(Val idatie- en Accreditatiecom m issie). Eén
van de dingen die de UCO heeft gedaan op
kwaliteitsgebied is het instellen van het
Platform Kwaliteitszorg (zie oak verderop) dat
een adviserende functie heeft.

7.2.2 REALISATIE
Box 7: UCO

De eindverantwoordelijkheid voor de realisatie en dus de bewaking van de kwaliteit en barging
van de filosofie van het onderwijs op facultair niveau ligt bij de decaan. Zijn taken en
bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de WHW (art. 9.14 tIm 9.16). De decaan heeft, als
eerste aanspreekpunt voor het CvB als het gaat om onderwijsaangelegenheden, zitting in het
CvB-D(ecanen)overleg en Strategisch Beraad.

ledere faculteit kent een faculteitsraad, waar oak een studentengeleding deel van uitmaakt.

De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan over alle
aangelegenheden die de faculteit of haar personeel of studenten raken, dus ook kwaliteitszorg.

BACH ELOROPLEIDIN GEN

De decaan kan de uitvoering van de kwaliteitsbewaking en barging van de filosofie van het
onderwijs geheel of gedeeltelijk delegeren naar de opleidingsdirecteur (OLD). Deze had en
heeft in het kader van het uit te faseren bachelor onderwijs de gedelegeerde verantwoordelijkheid
voor de eindtermen van de CROHO-geregistreerde opleiding. Hijlzij is daarmee verantwoordelijk
voor de inhoud van het curriculum in een opleiding en bewaakt daarbij de leerdoelen en het
disciplinaire gehalte van een opleiding. De OLD functie wordt in principe door een Hoogleraar
dan wel een UHD ingevuld. Hij/zij zorgt voor de uitvoering en organisatie en evaluatie van het
onderwijs in afstemming met de onderwijsondersteuning, georganiseerd binnen het
servicecentrum S&O (md. voorlichting, registratie studievoortgang en diploma’s, roostering
ed.). De bevindingen hiervan warden gedocumenteerd in bijvoorbeeld de Kritische reflectie voor
de (her) accreditatie. In veel gevallen werd en wordt de OLD ondersteund door een
opleidingscoordinator. Deze functionaris draagt zorg voor de beleidsondersteuning van de
opleidingsdirecteur en is verantwoordelijk voor de organisatorische, procedurele en inhoudelijke
coOrdinatie en afstemming van het onderwijs in de betreffende opleiding. Ook voor klachten over
de opleiding, bepaalde vakken of als iemand onheus bejegend wordt, wordt in eerste instantie de
opleidingscoordinator aangesproken dan wel wordt een vertrouwenspersoon ingeschakeld.

UCO:

Voor de zomer 2013 bestond de UCO uit negen
leden: een opleidingsdirecteur per faculteit, twee
studentleden die door de UR warden voorgedragen
en één standaard standing invitation. Vanaf de
zomer 2013 bestaat de UCO (3.0) uit de Decaan
Onderwijsvernieuwingen (voorzitter), de facultaire
kwaliteitszorgfunctionarissen en de Directeur S&O
(als regisseur van de ondersteuning van het
primaire proces). De UCO wordt ondersteund door
een secretaris, stafmedewerker van S&B (Strategie
& Beleid) en vergadert ongeveer zeven keer per
jaar. De nieuwe UCO beoogt een integrale agenda
voor het onderwijs op te stellen en te
rn pleme nteren.
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In het nieuwe onderwijsmodel voor bachelor opleidingen wordt gezocht naar meer samenhang
binnen de opleidingen. Per opleiding is een opleidingsdirecteur (OLD conform de WHW)
verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit en de vorm (binnen de kaders van TOM). Ter
borging van de gezamenlijkheid, efficiënte inzet van middelen en de werking van het
kwaliteitssysteem wordt aan het faculteitsbestuur een functionaris toegevoegd met deze taken in
portefeuille). Deze functionaris is een volwaardig lid van het faculteitsbestuur en is gelijkwaardig
aan de OLD’s. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de toekenning van de budgetten aan
de verschillende opleidingen binnen het cluster. Het voorzitterschap van een cluster wordt belegd
bij de decaan van de penvoerende faculteit. Hiermee wordt de eindverantwoordelijkheid voor het
onderwijs gelegd waar deze conform de WHW form eel hoort. De verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de Decaan veranderen in de nieuwe situatie dan ook niet.

In de nieuwe situatie zal het takenpakket van de OLD afnemen ten opzichte van de huidige
situatie. Taken rondom kwaliteitszorg, financiën, aansturing ondersteuning worden belegd bij de
nieuwe functionaris. Ook opleidingsoverstijgend ressorteert de operationele verantwoordelijkheid
voor het instellingskwaliteitszorgsysteem (IKS) voor het onderwijs bij de UCO in plaats van de 22
OLD’s.

De bachelor opleidingen zijn opgebouwd uit modules die bestaan uit meer disciplinaire inhouden
en een thematisch project. Deze modules worden gecoordineerd door een Modulecoördinator,
een rol die is belegd bij één van de bij de module betrokken docenten. De ModulecoOrdinator is
primus inter pares van een groep docenten die gezamenlijk het onderwijs verzorgt binnen een
module. Deze coOrdinator zorgt, in opdracht van de OLD, voor uitwerking en uitvoering van de
module en zorgt voor samenhang binnen de module, zodanig dat dit voldoet aan de
kwaliteitsnormen van het Twentse Onderwijsmodel. Verschillende docenten binnen een module
verzorgen ook de rol van Tutor, die een kleinere groep studenten onder zijn hoede neemt om de
voortgang binnen een module en project te borgen en als vraagbaak voor de betreffende
studenten.

Voor het vormgeven van de doorlopende leerlijnen, zoals Wiskunde en Methoden & Technieken,
is de verantwoording belegd op opleidingsniveau bij de OLD. Wel blijven de clusterbesturen
eindverantwoordelijk voor de inhoud van het programma, inclusief de doorlopende leerlijnen.

Daarnaast kan de OLD een beroep doen op de Onderwijskundige Dienst. Deze groep
professionals heeft als taak het ondersteunen van het primaire onderwijsproces, zodanig dat de
kwaliteit van het UT-onderwijs in al zijn facetten wordt bevorderd. Dit gebeurt door te adviseren,
te trainen en te coachen. Onder de doelgroep vallen opleidingsdirecteuren, docenten,
promovendi, studenten en anderen die op de één of andere wijze betrokken zijn bij de uitvoering
van het hoger onderwijs.

MASTEROPLEIDINGEN

Alhoewel de organisatie van het masteronderwijs niet los gezien kan worden van de organisatie
van het bacheloronderwijs, blijft dit vooralsnog in principe conform de huidige situatie
georganiseerd: voor een masteropleiding blijft een OLD verantwoordelijk. Echter met de nieuwe
organisatie van het bacheloronderwijs beogen we onder meer een sterkere barging van de
werking van het kwaliteitssysteem inclusief het volgen van de prestatie-indicatoren zoals
rendementen, langstudeerders etc. Dit wordt belegd bij een specifieke functionaris binnen een
cluster. Uit oogpunt van efficiency en verhoging van de kwaliteitszorg van onze
masteropleidingen worden de kwaliteitszorgsaspecten voor het masteronderwijs bij voorkeur
zoveel mogelijk verzorgd vanuit de organisatie van het bachelor onderwijs. De eerder genoemde
functionaris ondersteunt dan voor deze aspecten de OLD’s van het masteronderwijs.
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ON DERSTEU N IN G

De dienstverlening aan het onderwijsproces wordt op dit moment tegen het licht gehouden in het
genoemde project TOO. Een van de conclusies uit de analyses in dit traject is dat de regie op
ondersteunende activiteiten anders moet worden belegd. Het CvB heeft in juni 2013 ingestemd
met een plan om te komen tot een nieuwe Center for Educational Support, waar de
onderwijsdienstverlening bij elkaar zal worden gebracht.

BIJZONDERE ONDERWIJSINITITIATIEVEN

Binnen de huidige onderwijsorganisatie is een aantal eenheden (vooraisnog) buiten faculteiten
georganiseerd, zoals Twente Graduate School (TGS), ATLAS University College (UC) en the
Twente Academy (v/h het Loket Voortgezet Onderwijs).

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid hiervan is op dit moment bij diverse Decanen belegd:

• Twente Graduate School: Decaan TNW

• University College ATLAS: Decaan EWI

• Twente Academy: Decaan ITC

De directe aansturing van deze eenheden is belegd bij een Directeur. Voor ATLAS geldt dat
naast de bestuurlijk verantwoordelijke Decaan, een aparte Dean is benoemd als academisch
boegbeeld en verpersoonlijking van het profiel van ATLAS.

OVERIG

Bij een aantal opleidingen (en soms op facultair niveau, zoals bij EWI, GW en TNW) is een
coordinator kwaliteitszorg aangesteld. De invulling van zijn/haar takenpakket kan verschillen

per opleiding/faculteit, maar hij/zij zet veelal op hoofdlijnen de beleidslijnen uit op het gebied van
kwaliteitszorg, respectievelijk doet voorstellen rond de ontwikkeling en kwaliteitsborging van
toetsen, aanpak van vakevaluaties, docentprofessionalisering, etc.

De coOrdinatoren kwaliteitszorg vanuit de verschillende faculteiten/opleidingen, aangevuld met
vertegenwoordigers van de diensten en concerndirectie S&B, vormen gezamenlijk het Platform
Kwaliteitszorg. Dit (informele) platform adviseert de UCO gevraagd en ongevraagd over

relevante onderwerpen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met module-evaluatie.

Op opleidingsniveau kennen we nog twee (wettelijk erkende) commissies met een belangrijke rol
als het gaat om de kwaliteit(sverbetering) van de opleidingen: (1) de opleidingscommissie en (2)

de examencommissie

Ad. 1 De Opleidingscommissie (OLC) heeft tot taak:

• advies uit te brengen aan de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over de
onderwijs- en examenregeling (OER), van bachelor en master opleiding,

• de wijze van uitvoering van de OER van bachelor en master opleiding jaarlijks te
beoordelen,

• gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de opleidingsdirecteur en het
faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende (de kwaliteit van) het onderwijs
in de betreffende opleiding. Hieronder vallen ook aspecten als bewaking kwaliteit van de

instroom en bewaking studiebegeleiding
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De OLC adviseert over onder andere de studeerbaarheid en het studierendement van de
opleiding. Deze commissie is bij het uitstek het orgaan voor studenten om mee te praten over de
kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.

Ad. 2 Elke opleiding kent een Examencommissie. In het geval van de faculteit MB
functioneert één examencommissie voor alle opleidingen. In de wet Versterking Besturing zijn de
taken van examencommissies versterkt en specifieker vastgelegd. Belangrijke taken zijn:

• het bepalen vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt voor het behalen van het diploma verkrijgen van een graad

• het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens toetsing en beoordeling en het
eindniveau van studenten.

• het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens
vast te stellen en te beoordelen. voor toetsing en beoordeling (in relatie tot binnen het
kader van de OER

In de wet zijn ook de voorwaarden aangescherpt, door het benadrukken van functioneren van
examencommissies op basis van aantoonbare onafhankelijkheid en deskundigheid. In een enkel
geval is uit kwaliteitsoverwegingen een extern lid aangezocht om deel uit te maken van de
examencommissie. Bij geconstateerde knelpunten brengt de examencommisie de desbetreffende
verantwoordelijken op de hoogte en houdt ze toezicht op de genomen maatregelen en het
resultaat daarvan. De examencommissie doet versiag van haar werkzaamheden aan de Decaan.

Enkele opleidingen kennen een zogenaamde onderwijskwaliteitscommissie. Deze commissie
ondersteunt I faciliteert docenten die vakevaluaties uitvoeren. De OKC rapporteert aan de
opleidingscommissie en de opleidingsdirecteur.

7.3 KWALITEIT EN DELING VAN INFORMATIE:
MANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM VAN DE UT (MISUT)

Omdat voorheen veel informatie op opleidings- of facultair niveau werd verzameld volgens
ongelijksoortige definities, is de UT in januari 2008 in samenwerking met een externe partner
gestart met het Project MISUT gericht op de ontwikkeling van een Management Informatie
Systeem voor de UT. MISUT wordt gevoed door universitaire en landelijke informatiesystemen.1
In de afgelopen jaren heeft de UT veel interne informatie bijeengebracht in het Management
Informatiesysteem van de UT (MISUT) dat in 2012 operationeel is geworden. Daarmee wordt
sleutelinformatie op een betrouwbare en vergelijkbare wijze toegankelijk gemaakt.

Uitgangspunt van MISUT is een
informatiepiramide, waarbij
informatie vanuit eenduidige
bronnen op verschillende
aggregatieniveaus beschikbaar
komt. MISUT maakt
(management)informatie
beschikbaar voor verschillende
doelgroepen. Op het hoogste niveau
gaat het bijvoorbeeld cm prestatie
indicatoren voor het College van

http:I/www. utwente.n I/misutl.

Fig. 5: MISUT Inform atiepiramide
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Bestuur en de Raad van Toezicht. Daaronder gaat het cm inform atie voor decanen en
wetenschappelijk directeuren op het niveau van de afzonderlijke faculteiten en
onderzoeksinstituten. Deze informatie kan verder uitgesplitst warden naar bijvoorbeeld
afzonderlijke opleidingen.

Het data warehouse bevat een groat assortiment aan eenduidige managementinformatie
betreffende het functioneren van de UT in haar omgeving. Omdat de database oak historische
gegevens bevat is het mogelijk trends te analyseren en op maat informatie te genereren ter
ondersteuning van de verschillende managementprocessen. Vanaf eind 2012 is een groat aantal
(standaard) rapportages binnen MISUT operationeel. Deze beslaan vele onderwerpen, zoals
onderwijs, anderzoek, valorisatie, financiën, faciliteiten en personeel. De managementinformatie
over onderwijs bevat onder andere informatie over instroom, rendementen, uitvallers,
studiesneiheid en bestemming na afstuderen. In de appendix staat een overzicht van de
belangrijkste cijfermatige waarden van de UT (inclusief definities en meetintervallen?).

Momenteel is de toegang tot MISUT nag beperkt voor managers en centrale
beleidsfunctionarissen. Er wordt overwogen am bepaalde informatie breder beschikbaar te
stellen. Hoewel informatie uit MISUT reeds gebruikt wordt in de P&C-cyclus, kan de beschikbare
informatie nog vaker en effectiever warden ingezet bij verschillende beleids- en
besluitvormingsprocessen en inhaudelijke onderbouwing van de planning & control processen.
Tenslotte hebben beleidsfunctianarissen zowel op centraal als op decentraal niveau behoefte aan
gegevens die nu nag niet in de bransystemen zijn apgenamen. Op grand hiervan wordt MISUT
de komende jaren doorontwikkeld.

7.4 REGELMAAT VAN METING EN EVALUATIE OP ALLE NIVEAUS
De UT kent een uitgebreid systeem van meting en evaluatie in het onderwijs. In eerste instantie
wordt de kwaliteit van het reguliere onderwijs periadiek gemeten en geevalueerd door de
uitvoerende eenheden zeif met input van medewerkers, studenten en soms oak onder alumni en
vertegenwoardigers van het beroepenveld. Faculteiten en opleidingen bijvoorbeeld meten en
evalueren de kwaliteit van hun programma’s, S&O meet en evalueert de andersteuning en
Twente Academy evalueert de inspanningen ten aanzien van aankomende studenten. Hierbij
maken de eenheden waar nodig gebruik
van input andere betrokkenen.

In geval van nieuwe
anderwijsbeleidsinitiatieven, die warden
antwikkeld door de UT beleidsdirecties
in samenspraak met de relevante
uitvoerende eenheden, warden meting
en evaluatie zoveel mogelijk direct
belegd bij de beaogde uitvaerende
eenheden en warden in de beg infase
veelal specifieke meet-, rapportage- en
evaluatiemomenten afgesproken. Voor
de zeer omvattende beleidsinitiatieven
zoals TOM, ATLAS, TOO en PKM
warden (tijdelijke) projectorganisaties
opgericht die tevens warden belast met
de periodieke meting en evaluatie van
het nieuwe beleid. Waar mogelijk

Kwaliteitsdashboard

Ter ondersteuning van de monitoring van de kwaliteit van
het onderwijs wardt ap centraal niveau een vinger aan de
pals gehauden met het UT Kwaliteitsdashbaard . Deze
bestaat ult prestatie-indicatoren (KPI’s) met betrekking tot:
• de organisatie: samenstelling van de instroom en

studentenpapulatie, persanele inzet en voorzieningen.
• waardering: daar studenten, afgestudeerden en peers.
• de resultaten: diploma’s, deelname in

excellentietrajecten, mabiliteit, rendementen,
studiesnelheid en daorstraam.

Het kwaliteitsdashbaard is gebaseerd ap de
beoordelingskaders voor de opleidingsaccreditaties, de
prestatieafspraken met OCW en de onderwijsvisie van de
UT. Het geeft een kwantitatief overzicht van parameters
met een analyse van de cijfers in relatie tot de
uitgangspunten en streefcijfers en toont in één oogopslag
trends, ontwikkelingen en eventuele afwijkingen van
streefwaarden. Het kwaliteitsdashboard wordt gebruikt bij
verschillende averleggen tussen centraal en decentraal

ox 8: Kwaliteitsdashboard



worden deze activiteiten vervolgens weer ondergebracht bij de regulier uitvoerende eenheden.
De thema’s van de periodiek georganiseerde onderwijsdagen, waarin studenten en medewerkers
actief een bijdrage leveren aan de UT onderwijsdossiers, worden veelal gevormd door de
thema’s van de vernieuwingsprojecten.

In aanvulling op de meting van de kwaliteit van het reguliere onderwijs en van het nieuwe beleid,
meet en evalueert de UT periodiek op instellingsniveau de kwaliteit van het onderwijs. Enerzijds
gebeurt dit middels een periodieke evaluatie van onderwijsplannen en onderwijsprestaties van de
betrokken eenheden in de voorjaars- en najaarsgesprekken (vaja-najo, zie tekstbox). Anderzijds
gebeurt dat via de opstelling en analyse van periodieke rapportages (maand en kwartaal) voor
alle faculteiten, instituten, diensten en projectorganisaties, waarin de belangrijkste
onderwijskwaliteitsindicatoren zijn apgenomen.

VOJO en NAJO gesprekken tussen CvB en decanen

In het voorjaarsoverleg warden de jaarverslagen inclusief de onderliggende jaarrekeningen van de
faculteiten en onderzoeksinstituten besproken met het College van Bestuur. Het voorjaarsoverleg heeft de
volgende doelen: (I) goedkeuren van de jaarverslagen van de faculteiten en instituten en daarmee
decharge verlenen aan de decaan dan wel wetenschappelijk directeur en (ii) monitoring van de voortgang
van het lopende begrotingsjaar. Hier worden oak de kwantitatieve data over in- door en uitstroom
besproken, alsmede de resultaten uit de verschillende monitoringinstrumenten, de prestatieafspraken en
het kwaliteitsdashboard. Voor zover nodig worden afspraken gemaakt over de bijsturing van de voortgang
in het lopende begrotingsjaar.

Tijdens het najaarsoverleg (NAJO) wardt in de eerste plaats vooruitgeblikt op het komende jaar. De
faculteiten en anderzoeksinstituten presenteren het jaarplan voor de betreffende eenheid aan het College
van Bestuur. Hier warden prestatieafspraken gemaakt met de eenheid voor komend jaar. Daarbij wardt oak
gerefereerd aan de prestatieafspraken binnen 3TU verband, met het ministerie en oak aan de prestaties op
de verschillende monitorinci instrumenten.

Box 9: Voor- en najaarsoverleg

Naast interne meting en evaluatie zijn periodieke externe onderzoeken en beoordelingen van
groat belang voor de sturing van de anderwijskwaliteit. De beoardeling door de visitatiepanels
tijdens de apleidingsaccreditaties vormen een belangrijke input voor de kwaliteit van de
apleidingen en warden individueel en direct na publicatie geanalyseerd. Naast het interne gebruik
van de visitatieoordelen binnen de opleidingen vormen de resultaten aanleiding voor een
reflectiegesprek tussen de opleidingsdirecteur, decaan en de Rector binnen Ca. 2 maanden na
het verschijnen van het visitatierapport. Centraal staan de eventueel te nemen
verbetermaatregelen aismede verdere opmerkingen van het panel en/of van interne betrokkenen.
Afhankelijk van de aard van de verbeterpunten wordt periodiek gemanitord en besproken of de
betreffende apleiding / faculteit de verbeteringen oak doorvoert. Deze fallow-up naar aanleiding
van de visitatieoordelen is (nag) niet ingebed in een structurele P&C cyclus, hoewel recent
uitgevaerde of aanstaande visitaties wel altijd anderwerp van gesprek zijn bij de Vaja’s en Najo’s.

De resultaten van Iandelijke onderzoeken waarin de kwaliteit van ons anderwijs wardt beoordeeld
en vergeleken met andere instellingen kamen gedurende hetjaar beschikbaar. Op die mamenten
warden zij in de reguliere CvB vergaderingen besproken alsmede in het maandelijkse overleg
tussen de het CvB en de decanen (CvB-D). Daarnaast warden de verschillende resultaten binnen
facultaire- en opleidingsbesturen bespraken. Indien nodig vindt overleg plaats tussen het CvB en
de betreffende apleiding(en).
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Procesgang (her)accreditatie

De UT kent een duidelijke procesgang bij (her-) accreditatietrajecten van opleidingen (zie bijlage).
Daarbij is duidelijk wie, wanneer, waarvoor verantwoordelijk is. Binnen een redelijk termijn na
ontvangst va het visitatierapport, op grand waarvan de accreditatieaanvraag wordt gedaan, wordt
door de rector een gesprek gepland met de verantwoordelijke opleidingsdirecteur en de decaan over
de opmerkingenlaanbevelingen van de visitatiecommissie. Tijdens dit gesprek worden afspraken
gemaakt over in te zetten verbeteracties. Een ander wordt vastgelegd in een karl versiag. De status
van de afgesproken acties wordt meegenomen in een vervoiggesprek, bijvoorbeeld tijdens het

Box 10: Accreditatie

7.5 KRITISCHE REFLECTIE
• Binnen veel enquetes is het responspercentage een punt van aandacht. Vooral bij

elektronische bevragingen met een vrijblijvend karakter is de respons vaak laag. Dat maakt
de acceptatie van de resultaten en te ondernemen acties lastiger.

• De vertrouwenspersoon” moet beter zichtbaar zijn

• De follow-up naar aanleiding van de visitatieoordelen zou meer herkenbaar moeten warden
ingebed in de structurele P&C cyclus.

• De status en vulling van het kwaliteitsdashboard moet verder warden verbeterd en meer
aansluiting krijgen op de visie op de kwaliteit van het onderwijs.

• MISUT behoeft verder ontwikkeling wat betreft het bedienen van verschillende doelgroepen
en moet structurele worden ingezet in verschillende officiële besluitvormings- en P&C
processen.

• Er zou een jaarlijkse kalender van monitoringinstrumenten kunnen worden gemaakt waarbij
de afname en resultaten van verschillende enquetes binnen de reguliere P&C cycli van de
verschillende gremia/n iveaus structureel worden ingepast.

• Hoewel binnen onze organisatie de taken helder zijn afgebakend (en beschreven) zijn de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en daarmee de “sturing”, met betrekking tot de
kwaliteit van onze opleidingen niet altijd eenduidig belegd. Dit krijgt aandacht, onder andere
in het “governance” project.
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8 CONCLUSIE: STERKTES EN ZWAKTES VAN DE
KWALITEITSZORG AAN DE UT

###Volgt###

De sterkte-zwakte analyse is een tabel waarin de kritische reflectie secties ult het document
worden samengevat
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APPENDIX 1: BASISGEGEVENS VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

Naam instelling

Universiteit Twente.

Status instelling

De Universiteit Twente (UT) is een publiek bekostigde universiteit volgens artikel ... van de
WHW.

ORGAN OGRAM
UNIVERSITEIT TWENTE

De raad van toezicht houdt, met bet cog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering
van de werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door het college van bestuur en
staat dit college met raad ter zijde.

College van Bestuur

Binnen het College van Bestuur is de Rector Magnificus eindverantwoordelijke voor de
portefeullle onderwijs van de UT.

Concerndirecties

Raad van Toezicht
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Er zijn binnen de UT verschillende concerndirecties die verantwoording dragen voor het beleid en
de procesgang wat betreft het onderwijs aan de UT of daar indirect mee te maken hebben. Bij de
concerndirectie Strategie & Beleid wordt het beleid rondom de onderwijsontwikkeling aismede de
kwaliteitszorg ontwikkeld. Daarnaast zijn de volgende directies betrokken: AZ, M&C, FEZ, HR,
S&o.
Se,vice centra

Qok de service centra hebben op directe dan wel indirecte wijze invloed op het onderwijs of de
onderwijs ondersteuning die op de UT wordt aangeboden. Bij het service centrum Student &
Onderwijs worden de procedures en informatiesystemen rondom een goede
onderwijsprocesgang georganiseerd. Daarnaast spelen ook de volgende service centra een rol:
FB, B&A en ICTS. Zij hebben grote invloed op de informatie die wordt gegenereerd cm de
kwaliteit van het onderwijs in beeld te brengen en te garanderen.

Decanen en opleidingsdirecteuren

De decanen en de opleidingsdirecteuren dragen gezamenhijk de eindverantwoordelijkheid over de
(kwaliteit van) de opleidingen die door de UT worden aangeboden. Daarnaast is er per opleiding
of faculteit een decentrale kwaliteitszorgmanager aangesteld.

Onderzoeksinstituten

Binnen de UT wordt het onderzoek georganiseerd in vijf grote interdisciplinaire
onderzoeksinstituten CTIT, MIRA MSA+ en IGS waarbij de speerpunten van het UT
richtinggevend zijn.

Locatie

Bijna alle faculteiten en onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente zijn gehuisvest op het
campusterrein in Enschede. Alleen het ITC is in de stad gehuisvest.

Universiteit Twente

Drienerlolaan 5 Postbus 217

7522 BN Enschede 7500 AE Enschede

ITC, Universiteit Twente

Hengelosestraat 99 Postbus 217

7514 AE Enschede 7500 AE Enschede

Universiteit Twente binnen het verband van de 3TU

Sinds februari 2007 behoort de Universiteit Twente samen met de TU Deift en de TU Eindhoven
tot de 3TU-Federatie. De 3TU Federatie is erop gericht om in onderwijs en onderzoek tot de
absolute top van Europa behoren. Binnen de 3TU zijn ca. op grond van 5 Centres of Excellence
afspraken gemaakt over het geleidelijk concentreren van het onderzoek per universiteit op
onderlinge zwaartepunten. In het kader van het Sectorplan Technologie 2011-2015 geeft de 3TU
concrete uitvoering aan de plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie waarbij
nationale thema’s centraal staan, zoals arbeidsmarktbehoefte, specialisatie en profilering van de
opleidingen, onderzoek, kennisvalorisatie en aansluiting bij het topsectorenbeleid.

Opleidingen aan de Universiteit Twente
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Bacheloropleidingen (bijiage, voor en vanaf 2013)

Masteropleidingen (bijiage, voor en vanaf 2013)

Externe beoordelingen van de Universiteit Twente (bijiage: overzicht van alle
accreditatiebesluiten)
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APPENDIX 2: PDCA-CYCLI

ON D E RWIJ SEEN H El D
De kleinste eenheid waarop een kwaliteitszorgcyclus wordt toegepast, is de onderwijseenheid.
De docent of modulecoOrdinator is verantwoordelijk voor de inhoud, opzet en uitvoering van het
onderwijseenheid in de context van het gehele curriculum. De kwaliteit van het onderwijs wordt
gewaarborgd door afstemming met collega’s en evaluaties.

In termen van de PDCA-cyclus impliceert deze verantwoordelijkheid:

Plan: Formuleren van leerdoelen, ontwerpen van toetsschema, ontwerp van de
onderwijseenheid, ontwerp van de toetsen.

Do: Onderwijs geven en toetsen afnemen.

Check: Onderwijsevaluaties en resultaten van (formatieve) toetsen.

Act: Bijstelling van onderwijsontwerp.

OPLEIDING
De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de opbouw en de kwaliteit van de opleiding als
geheel. Sinds de invoering van TOM wordt hij hierbij ondersteund door een collega die
zorgdraagt voor de kwaliteitszorgtaken voor alle voor opleidingen binnen een faculteit. De
servicecentra en concerndirecties verlenen daarbij verdere ondersteuning. Een voorbeeld hiervan
is de implementatie van het UT-kader voor toetsbeleid. Ter ondersteuning hiervan zijn door de
Onderwijskundige Dienst 3 expertmodules ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van
deskundigheidsbevordering van de examencommissies alsook een training Toetsanalyse voor
docenten.

In termen van de PDCA-cyclus impliceert deze verantwoordelijkheid:

Plan: opstellen opleidingsprogramma/eindtermen inclusief inzet docenten, inrichting
practica, toetsing en roostering, maken studiegids, plannen evaluatie(s), en opstellen
opleidingsspecifieke OER.

Do: uitvoering curriculum, inclusief begeleiding/ voorzieningen.

Check: yak- en/of module en/of curriculumevaluaties, kwaliteitscontrole
leerdoelen/toetsen, panelgesprekken, exitgesprekken, visitaties werkveldcommisie/praktijkraad,
her-accreditatie,

Act: Aanpassing curriculum, eventueel na advies Opleidingscommissie.

Binnen alle faculteiten en opleidingen is een kwaliteitszorgsysteem opgezet, soms meer impliciet,
soms vooral aansluitend op de intrinsieke motivatie van de wetenschappers. Dit systeem bestaat
uit systematische yak- en module-evaluaties, panelgesprekken met studenten, jaarlijkse
opleidingsverbeterplannen, en een kwaliteitsmanager of -team. Daarnaast is onderwijs een
belangrijk onderdeel in de jaarlijkse gesprekken tussen individuele docenten I wetenschappers en
hun Ieidinggevenden.
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FACULTEIT
Een belangrijke onderdeel van de PDCA
cyclus/kwaliteitszorg op facultair niveau is de P&C
cyclus. Deze was tot voor kort sterk financieel
gedreven. Recentelijk wordt ook nadrukkelijker een
relatie gelegd met kwaliteitsdoelstellingen,
waaronder begrepen de prestatieafspraken met
OCW. Door de financiële en inhoudelijke planning
en rapportage meer in samenhang te brengen,
fungeert deze cyclus mede daardoor als waarborg
voor kwaliteit.

In het kader van de UT strategie RoUTe ‘14+ zijn er
facultaire jaarplannen opgesteld voor de periode
2010-2014 waarin een aantal (kwantitatieve)
afspraken is gemaakt met het CvB over
onderwijsthema’s zoals instroom, rendement,
kwaliteit docenten (BKO) en Engelse
taalvaardigheid. Dat moet onder andere leiden tot
versterking van de typische UT-kenmerken in
iedere opleiding. Daarnaast waren informatie- en
stafontwikkeling belangrijke hoekstenen van het
kwaliteitszorgsysteem van onze universiteit. Eind
2012 zijn, op basis van de prestatieafspraken met
OCW, de bestaande bestuurlijke afspraken tussen
CvB en faculteiten aangescherpt of zijn er
voorstellen voor aanvullende afspraken gekomen.

In termen van de PDCA-cyclus betekent dit:

Plan: ontwikkeling facultairjaarplan, inclusief kaders voorjaarplannen opleidingen;

Do: uitvoering facultairjaarplan, vaststellen opleidingsspecifieke OER;

Check: managementinfo / facultair jaarverslag (md. KPI’s), Kwaraps, uitkomsten diverse
evaluaties, enquetes;

Act: aanpassen beleid, opstellenjaarplannen.

Het voorjaars- en najaarsoverleg in de Planning & Control cyclus vormen belangrijke
instrumenten voor de verbinding tussen het facultaire en het instellingsniveau; het
voorjaarsoverleg heeft vooral een monitoring karakter, terwijl in het najaarsoverleg de plannen
voor het komende jaar centraal staan. Een ander instrument is hetjaarlijkse FJUT-gesprek
tussen decaan voorzitter van het CvB. Het reilen en zeilen van (de kwaliteit van) het facultaire
onderwijs is één van de belangrijke gesprekspunten.

INSTELLING

Op instellingsniveau heeft de UT een meerjarenstrategie (RoUTe 14+) en een
meerjarenbegroting (die jaarlijks wordt aangepast). Als afgeleide van de strategie nota verschijnt
erjaarlijks een nota kaderstelling (financieel) en een inhoudelijke toelichting, de bestuurlijke
agenda. In het streven naar continue verbetering wordt er bin nen de UT gewerkt met

Verbetering Docentkwalitelf

Omdat vanaf 2004 het Engeistalig onderwijs is

toegenomen moet docerend en ondersteunend

personeel aan een Engelse taaleis voldoen. In de

evaluatie van dit beleid in 2011 bleek dat het aantal

deelnemende docenten aan een assessment of

training achterbleef bij de doelstellingen. Het beleid

bleek onbekend en te vrijblijvend was. Als follow-

up is de taal-eis voor docenten herzien in C 1/02, in

lijn met de landelijke norm, en het assessment
aangepast qua vorm (class assessment). Ook is de
capaciteit van het Taat Codrdinatie Punt (TCP)
uitgebreid en een verbeterde registratie en

monitoring via Oracle HR opgezet. Dit heeft ertoe

geleid dat in december2012 30% van de

doelgroep een class assessment heeft afgelegd,

25% is vrijgesteld en 45% nog een class
assessment moet afleggen. Daarom is de
inhaalslag in 2013 met minimaal een jaar

voortgezet.
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instellingsbrede afspraken en kaders. Daarbinnen bestaat ruimte voor een elgen invulling op
decentraal niveau: eenheid in verscheidenheid.

In de bestuurlijke agenda voor 2010 is een aantal instellingsbrede verbeterprocessen in gang
gezet om het onderwijs en de ondersteuning daarvan te vernieuwen zodat de filosofie van het
nieuwe onderwijsmodel” ook waargemaakt kan worden en Ieidt tot realisering van de

doelstellingen zoals die in de prestatieafspraken met OCW zijn geformuleerd. Hierop aansluitend
is in 2010 ook het beleidsstuk Instellingskwaliteitszorgsysteem UT ontwikkeld waarin de visie op
onderwijs en onderwijskwaliteit is uitgewerkt in een aantal concrete onderwerpen waar de UT
extra aandachtwil geven. Vanaf 2010 is zo structureel gewerkt aan de docentkwaliteit, het
toetsbeleid, de studiebegeleiding en de reductie van de studieduur (Iangstudeerders).

Evenals voor de faculteit, is de P&C-cyclus voor de instelling een belangrijke ondersteuning voor
de kwaliteitszorg. Zo vormen de strategienota en (zij het in mindere mate) de bestuurlijke
werkagenda de basis voor bestuurlijke afspraken tussen CvB en faculteiten en de gesprekken die
daarover met het college plaatsvinden tijdens de zogenoemde Voorjaars- en Najaarsoverleggen.

Al vanaf 2007 wordt in het Najaarsoverleg tussen facultair management en CvB afspraken
gemaakt over de volgende aspecten in de opleidingen:

• Kwaliteitszorg en studentenvolgsysteem;

• Eventueel nieuw onderwijsaanbod;

• Verdere ICT integratie in het onderwijs;

• Docent competenties;

• Studentbetrokkenheid;

• Aanbevelingen of eventuele side letters van de visitatiecommissie.

De afgelopen jaren zijn rendementsgegevens en andere onderdelen van de afspraken met OCW
aan dit rijtje toegevoegd.

Vertaald naar de PDCA-cyclus betekent dit:

Plan: ontwikkeling en opstellen van het strategisch plan en onderwijsvisie;

Do: het (laten) uitwerken van het strategisch plan naar beleidskaders;

Check: voorjaar- en najaarsoverleg, (= md. jaarplannen en —verslagen), Kwaraps, FJUT
gesprek decaan;

Act: aanscherping I vernieuwing Strategisch Plan en onderwijsvisie op basis
van resultaten I voortschrijdend inzicht.
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APPENDIX 3: MEETINSTRUMENTARIUM INTERN

In de onderstaande tabellen staan de interne instrumenten ten behoeve van de onderwijskwaliteit
per niveau beschreven.

De UT als qeheel

lnstroomenquete De UT voert iederjaar (iedere twee jaar) een enquête uit onder potentiele
eerstejaarsstudenten in de bachelor- en masterfase om te meten waarom men
wel of niet voor een opleiding aan de UT heeft gekozen. Als we dit niet doen of
alleen facultair dan is dit een verbeterpunt.

Werknemersonderzoek In 2010 en in 2012 heeft de UT een medewerkeronderzoek uitgevoerd naar de
meningen van medewerkers over het functioneren van de organisatie, de
organisatieonderdelen, leidinggevenden aismede over hun eigen kansen en
mogelijkheden. De scores in 2012 waren nagenoeg gelijk aan 2010, ondanks
dat in enkele faculteiten reorganisaties werden doorgevoerd. (Is dat zo? 1k weet
dat het bij MB vanwege de reorganisatie een slechtere score was.) Binnen
enkele faculteiten worden de scores door de decaan met de afzonderlijke
eenheden besproken en hebben tot strategie sessies per eenheid geleid. De
belangrijkste universiteitsbrede scores staan in de appendix.

People Barometer In 2012 en 2013 is een people barometer uitgevoerd om het draagvlak en
oordeel te meten van het personeel ten aanzien van de invoering van het
nieuwe Twentse OnderwijsModel. Deze heeft laten zien dat de criteria en kaders
voor implementatie niet altijd als transparant worden ervaren en dat de
communicatie te veel en top-down karakter heeft. Wel wil de overgrote
meerderheid van de betrokkenen het nieuwe onderwijsmodel tot een succes
maken.

Ook faculteiten zetten middelen in om oordelen over hun onderwijs te verzamelen. Dat doen zij
binnen de ruimte die zij hebben om op hun eigen manier de kwaliteitszorg in te richten. De
manier hanat af van de snecifieke inrichtina van de faculteit.

Binnen opIedingen wordt op verschillende wijzen een vinger aan de pols gehouden wat betreft
de kwaliteit van bet onderwijs. Oak hier geldt dat er Iokaal invulling aan kwaliteitszorg gegeven
kan worden.

Facultaire voorbeelden

De faculteit MB heeft enkele malen een eigen instroomenquête onder (potentiIe) eerstejaarsstudenten
uitgevoerd naar de motieven om al dan niet voor de MB-opleidingen te kiezen.

Faculteiten (of opleidingen) organiseren periodiek alumnidagen. Hierbij worden informatie en ervaringen
uitgewisseld die docenten en studenten een genuanceerd beeld geven van het beroepenveld en
ontwikkelingen. Dat verdiept de uitkomsten van de WO-monitor.

Enkele faculteiten (of opleidingen), zoals MB en EWI (o.a. Embedded Systems), hebben
werkveldcommissies of praktijkraden. Periodiek wordt hiermee overlegd over de aansluiting van opleidingen
on het beroepenveld. Andere opleidinqen nemen dit voorbeeld over.
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Opleidingen

Vakevaluaties In alle opleidingen zijn vakevaluaties onder studenten een belangrijk onderdeel

van de kwaliteitszorg. Zoals bij standaard 2 besproken vullen studenten aan het

einde van bijna ieder yak/module een vragenhijst in waarin zij een oordeel geven

over de inhoud, het niveau en de toetsing aismede de docent(en) van het yak of
module. Dat gebeurt momenteel bij iedere opleiding op eigen wijze. Om meer

consistentie te borgen heeft het Kwaliteitsplatform van de UT sinds eind 2012 aan

een format gewerkt. Dit format is mei 2103 door het CvB vastgesteld en geldt nu

voor alle vak-/module-evaluaties. Dit maakt het mogelijk om ook UT-breed meer

gedetailleerd zicht te houden op de meningen van studenten over de kwaliteit van

het onderwijs. Uiteraard reflecteren studenten slechts op een deel van de kwaliteit

van het onderwijs. Dat oordeel moet bezien worden in de context van alle
kwaliteitszorginstrumenten. Deze evaluaties vormen reeds jaren onderdeel van de
kwaliteitszorgcycli binnen de opleidingen en faculteiten tussen de decaan,

opleidingsdirecteuren, examencommissies, opleidingscommissies en docenten.

Vanaf 2013 kunnen de resultaten ook worden gebruikt in het jaargesprek tussen

de docent en ziin/haar leidinaaevende.

Panelgesprekken Binrien enkele opleidingen vinden gedurende het kwartiel panelgesprekken
tussen docenten en studenten plaats onder voorzitterschap van de
opleidingsdirecteur en/of opleidingscoOrdinator. Dit maakt bijsturing binnen een
yak/module mogelijk wat betreft planning, inhoud en studielast. Het is te
overwegen dit in alle opleidingen te introduceren

Opleidingscommissies De Opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur en houdt zich bezig met

alle zaken die direct te maken hebben met de inrichting en de kwaliteit van het
onderwijs. Zij bespreekt bijvoorbeeld de evaluaties van de vakken en adviseert

waar nodig tot het wijzigen van vakken. De commissie bestaat uit enkele

docenten en studenten.

Vertrouwenspersoon Daarnaast kent iedere opleiding ook een vertrouwenspersoon voor personeel en

studenten waar individuen met delicate kwesties terecht kunnen. Voor zaken

aangaande de wetenschappelijke integriteit is eveneens een vertrouwenspersoon

aangesteld.

Werkbesprekingen Binnen de opleidingen warden periodiek werkbesprekingen georganiseerd waarbij

de staf (en studenten) warden betrokken bij de ontwikkeling en inhoud van de
opleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de opleidingscommissies,

examencommissies, ‘heidagen’, docentvergaderingen en tal van informele

bijeenkomsten van docenten.
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APPENDIX 4: MEETINSTRUMENTARIUM EXTERN

De Nationale Studenten Enquete (NSE) is het grootschalige
onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de
kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Deze
enquete valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuzel23 en
werd jaarlijks uitgevoerd door ResearchNed en vanaf 2013 door
Intomart GfK. In de NSE scoort de UT op de meeste elementen
gem iddeld of zelfs bovengemiddeld. Bijvoorbeeld wat betreft de
voorbereiding op de beroepsloopbaan zit de UT met een 3,3 boven
het Iandelijke gemiddelde van 3,08. De belangrijkste
universiteitsbrede scores staan in de apiendix.

Nationale
Studentenenquete (NSE)

Elsevierstudiekeuzegids Sinds het midden van dejaren ‘90 publiceert Elsevierjaarlijks de
oordelen over opleidingen door studenten en docenten
(professoren). De UT scoort hierin met veel van haar opleidingen al
jarenlang hoog. De belangrijkste universiteitsbrede scores staan in
de appendix

De International Student De ISB is een wereldwijd onderzoek onder internationale studenten
Barometer (ISB) naar de tevredenheid over het onderwijs, de faciliteiten en de

huisvesting. De resultaten van de ISB worden aan de opleidingen
kenbaar gemaakt. Dit onderzoek vindt tweejaarlijks plaats. De UT
heeft enkele malen meegedaan. Het is aan te bevelen dit permanent
te doen. De belangrijkste universiteitsbrede scores staan in de
appendix.

• De gebruikerstoets Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) meet
‘Studeren met een periodiek de oordelen van studenten met een functiebeperking over
handicap 2012’ hun studie en instelling. De UT scoort bovengemiddeld op vier van
(C.H.O.I.) de zeven thema’s en gemiddeld op drie van de thema’s. De

belangrijkste universiteitsbrede scores staan in de appendix.

• De handicap + studie- Deze monitor meet periodiek wat de universiteiten zelf ondernemen
monitor: Studeren met om studenten met een functiebeperking succesvol laten studeren. In
een functiebeperking de meest recente monitor scoorde de UT hier op bijna alle aspecten

bovengemiddeld (http://www.handicap
studie.nh/binarieslcontentlassets/pdflrnonitor-2008.pdf).

• De WO-Monitor De UT neemt deel aan dit tweejaarlijkse onderzoek onder recent
afgestudeerde masteralumni. Daarin worden alumni van
masteropleidingen circa twee jaar na afstuderen bevraagd naar hun
bevindingen over de gevolgde opleiding en hun intreden en hun
positie op de arbeidsmarkt. De UT scores zijn ... De belangrijkste
universiteitsbrede scores staan in de appendix.
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