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VOORWOORD 

 

In 2011 heeft de Universiteit Twente zich bij de NVAO aangemeld voor de Instellingstoets 

Kwaliteitszorg. Daartoe hebben we de voorliggende kritische reflectie over de kwaliteitszorg met 

betrekking tot ons onderwijs opgesteld. 

Deze instellingstoets gaan we in op een bijzonder moment. De universiteit bevindt zich middenin 

de implementatie van een nieuw onderwijsmodel voor het bacheloronderwijs. Een model dat niet 

alleen van invloed is op de inrichting van het onderwijs, maar ook op de inrichting van de 

onderwijsorganisatie. Daarnaast zijn alle masterprogramma’s recentelijk doorgelicht en zijn 

verbeterpunten per programma vastgesteld. 

Veel is dus in verandering, maar tegelijk is het een verandering die, naar wij menen, een logische 

volgende stap is in de ontwikkeling van het onderwijs aan de UT en die goed past in de 

kwaliteitscultuur van de instelling. 

Omdat de verandering van het bacheloronderwijs  majeur is, hebben we gemeend dat het goed is 

om expliciet te reflecteren op de wijze waarop we dit veranderingsproces hebben ingericht. Het is 

geen proces dat we met de invoering van een nieuw onderwijsmodel hebben afgerond. Voor veel 

van de ambities die we hebben, is in deze invoeringsfase alleen nog maar het kader geschapen. 

Het is een omslag waar we nog lang aan zullen werken en waarin het oude onderwijs geleidelijk 

zal uitfaseren. 

Deze kritische reflectie is tot stand gekomen met behulp van de inzet van vele medewerkers van 

diverse organisatieonderdelen van de Universiteit Twente. De kritische reflectie is voorts 

besproken binnen alle faculteiten, de Universitaire Commissie Onderwijs, het Strategisch Beraad, 

de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht. 

Wij kijken uit naar een constructief-kritisch gesprek over het kwaliteitsbeleid van de Universiteit 

Twente en over de wijze waarop wij onze verbeterpunten ter hand nemen. Tezamen met het 

interne proces dat we doorlopen op weg naar de instellingstoets, leidt dit naar wij hopen tot een 

verdere verdieping 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 
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LEESWIJZER 

 

Deze kritische reflectie is gestructureerd aan de hand van de vijf vragen die de NVAO 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, in te delen naar de vier deelterreinen die we 
onderscheiden in het onderwijsproces. 

 

Fig. 1: onderwijsproces 

In hoofdstuk 1 zetten we onze algemene visie op onderwijs en onderwijskwaliteit uiteen. In 
hoofdstuk 2 wordt het onderwijsvernieuwingstraject besproken 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 bovengenoemde vijf vragen uit het 
beoordelingskader. In ieder hoofdstuk beginnen we met een doorvertaling van de algemene visie, 
en kijken we vervolgens naar de operationalisering in beleid, de manier waarop we resultaten 
meten, hoe deze vervolgens worden gebruikt voor verbetering, en de inrichting van de 
organisatie. De hoofdstukken worden afgesloten met een kritische bespreking. 

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 
samenvatting een sterkte-zwakte analyse van de kwaliteitszorg met betrekking tot het 
onderwijs. 

In deze Kritische Reflectie concentreren we ons primair op het geaccrediteerde onderwijs op 

bachelor- en masterniveau. Waar relevant wordt hier en daar verwezen naar andere 

onderwijsactiviteiten, in het bijzonder voor promovendi en professionals. 
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Strategisch Plan RoUTe’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 Onderneem UT, agendeerde de commissie 

zeven thema’s waarop een nieuw Strategisch Plan richting 

moest geven: 

1.Profiel: hoe gaat de UT zich inhoudelijk zichtbaar 

onderscheiden van de instellingen om haar heen? 

2. Kwaliteit van het onderwijs: hoe borgt de UT de toppositie die 

de meeste opleidingen hebben, en krijgt ze ook de paar 

achterblijvende opleidingen op dit niveau? 

3. Marktaandeel onderwijs: hoe krijgt de UT een stabiele 

positie? 

4. Strategische partners: hoe krijgt de UT focus in omvang en 

kwaliteit van haar netwerk? 

5. Europa: hoe verstevigt de UT haar positie in 

onderzoeksbekostiging en studentmobiliteit? 

6. Personeelsbeleid: wat is nodig om met name internationaal 

talent effectiever aan te trekken en te faciliteren? 

7. Budget: hoe creëert de UT lange-termijnzekerheden? 

Met deze vragen is door CvB, decanen en wetenschappelijk 

directeuren gewerkt aan de strategische visie RoUTe'14 uit 

2008. Vervolgens zijn per thema werkgroepen ingesteld om de 

strategische keuzen in concreet maatregelen uit te werken. 

Tastbare resultaten van het RoUTe'14-traject met betrekking tot 

de onderwijskwaliteit, die verderop in dit document worden 

besproken, zijn: 

- De profilering met 'High Tech, Human Touch', 

- Het nieuwe Twents Onderwijsmodel (TOM), 

- University college ATLAS, 

- Twente Graduate School (TGS), 

- Het programma Positionering en Kwaliteit Masteronderwijs 

(PKM) 

De strategie is in 2011 aangescherpt in het document 

RoUTe'14+. Hier is met name de profilering op 

onderzoeksgebied versneld en geïntensiveerd. 

 

 

1 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 inhoudelijk 

en didactisch opzicht als in organisatorisch 

en bestuurlijk opzicht. Daarom worden 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 university, waar de 

ontwikkeling van nieuwe en relevante 

technologische kennis en toepassingen 

centraal staat. De UT benadert technologie 

niet geïsoleerd, maar in de context van mens- 

en maatschappijwetenschappen. 

Met deze combinatie van high tech en human 

touch wordt wetenschappelijk vernieuwd, 

worden mensen opgeleid die in de 

samenleving een verschil kunnen maken en 

wordt gewerkt aan oplossingen voor de grote 

vraagstukken waarmee de wereld wordt 

geconfronteerd.  

Binnen het internationale hoger 

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 om hun ideeën impact te geven in de samenleving. 

Het Kennispark Twente, een intensief samenwerkingsverband tussen hoger 

onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven, waar de UT een drijvende kracht in is, is 
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daarbij een belangrijke katalysator. Samen zorgden we in de afgelopen jaren voor meer dan 900 

spin-off bedrijven en meer dan 7.000 directe nieuwe arbeidsplaatsen. 

De combinatie van High Tech en Human Touch; hoogwaardig onderzoek en focus op toepassing 

zijn kenmerken van de UT die ook terug komen in de UT-visie op onderwijs. 

1.2 ONDERWIJSVISIE 

De populatie jonge mensen die de UT de komende jaren moeten weten te bereiken, wordt meer 

divers. Hun leerstijl en de manier waarop ze met informatie omgaan, is anders dan die van 

eerdere generaties. Voor geïsoleerde kennis is de universiteit steeds vaker een van de vele 

aanbieders, 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 stimulerende gemeenschap. Dit zijn instrumenten 

waarvan we het effect in ons onderwijs willen maximeren. In het 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, competentie en attitude. Hieronder lichten we 

deze verder toe. 

1.2.1 KENNIS: T-SHAPED PROFESSIONALS 

Specialisatie is nodig om diepte van begrip te bereiken en daarmee intellectuele vaardigheden te 

leren die ook buiten het domein van specialisatie hun toepassing vinden. De student moet 

daartoe ook in staat zijn de context van zijn kennis 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 basaal begrip van de technologie die van steeds 

grotere invloed is op de sociale en ethische complexiteit 

van die samenleving. 

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 het sociale domein of ten behoeve van individueel welzijn. Zowel in 

bijvoorbeeld de bestuurskunde als de geneeskunde is begrip van de moderne technologie 

daarmee onmisbaar geworden. 

1.2.2 COMPETENTIE: DE ROLLEN VAN EEN ‘INGENIEUREND ACADEMICUS’ 

Begrip van technologie én samenleving is een van de kenmerken van de Twentse afgestudeerde. 

Om dit begrip te operationaliseren is een aantal competenties nodig. Deze zijn vertaald in ‘rollen’ 

die een ‘ingenieurend academicus’ moet beheersen. Deze rollen noemen we de 3 O’s: 

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

ontwikkeling van nieuwe kennis. 
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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 omgeving. 

 

In de bacheloropleiding ontdekt de student waar de eigen kracht ligt. 

In de masteropleidingen kan de student zich verder specialiseren op 

een van deze rollen. 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 bestaat aandacht in het onderwijs, maar juist 

ook de campus met haar bloeiende studentenleven en het Kennispark Twente vormen de biotoop 

waarin deze attitude zich vormt. 

Op en rond de Twentse campus is door de jaren heen een bloeiende cultuur van 

ondernemerschap en bedrijvigheid ontstaan. Er zijn meer dan honderd studentondernemingen, 

waarvan een aantal wist door te groeien tot een economisch en/of maatschappelijk 

succesverhaal. De teller voor spin-off bedrijven staat, zoals reeds vermeld, inmiddels boven de 

900. 

1.3 ONDERWIJSMISSIE 

Vanuit haar specifieke profiel levert de UT een belangrijke bijdrage aan het nationale 

onderwijsportfolio. In het bijzonder geldt dit voor 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. Inzet daarbij is de verdere economische én 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 

Bepalend voor de onderwijskwaliteit is dat de student mede verantwoordelijk wordt gemaakt voor 

het leerproces. Door gebruik van 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 

Fig. 2: Drie richtingen van 
ontwikkeling 
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afgeschoven. Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit dat er een zinvolle uitwisseling 

plaats vindt tussen gekwalificeerde en gemotiveerde studenten en staf. 

Zeker niet in de laatste plaats is het de staf die de kwaliteit van onderwijs draagt; in de formele 

rollen van docent, tutor, studieadviseur of ondersteuner, maar ook in de informele rollen van 

klankbord, motivator en inspirator. 

We sturen op vier onderdelen van het onderwijsproces: (1) vooraan in het proces proberen we de 

juiste student goed voorbereid aan de start van het juiste programma te krijgen en te begeleiden. 

Dit programma moet (2) inhoudelijk relevant en (3) didactisch functioneel zijn. Ten  slotte moet de 

student de opleiding (4) uitstromen met een erkend hoogwaardige kwalificatie. De ondersteuning 

van het onderwijsproces moet daarbij zo zijn ingericht dat beschikbare middelen op de meest 

relevante plekken worden ingezet. 

1.5 KWALITEITSCULTUUR 

Kenmerkend voor de UT is dat verantwoordelijkheid voor het onderwijs van ‘laag’ tot ‘hoog’ in de 

organisatie gevoeld wordt. Docenten hebben veel directe invloed. De staf is hoog gekwalificeerd 

en mede daardoor gewend aan een grote mate van professionele autonomie. Gecombineerd met 

de gevoelens van trots en identificatie met de UT, zoals die bijvoorbeeld zichtbaar worden in 

medewerkers-tevredenheids-onderzoeken, zorgt dit voor een sterke informele kwaliteitscultuur, 

waar kritiek snel zijn weg vindt naar alle lagen in de organisatie en waarin veel gerealiseerd wordt 

zonder dat een beroep op de formele structuren wordt gedaan. 

Studenten geven aan de toegankelijkheid van de staf zeer hoog te waarderen. Drempels zijn laag 

en studenten participeren actief in het vormgeven van het onderwijs en de kwaliteitszorg. Ook dit 

is een aspect van de Twentse kwaliteitscultuur dat gekoesterd wordt. 

Er bestaat een mogelijke spanning tussen de lokale variatie die het gevolg is van een hoge 

autonomie, en de efficiënte inzet van middelen en de het bereiken van instellingsdoelstellingen. 

Daarom wordt uiteraard gezocht naar standaarden en kaders, bij voorkeur door opleidingen 

onderling, in dialoog met de diensten. 

De uitwisseling van decentrale praktijken, het delen van “good practices” en het gezamenlijk 

definiëren van standaarden bevorderen, in combinatie met de professionele ruimte die gegeven 

wordt, de kwaliteitscultuur binnen de UT. Een centrale rol is daarin weggelegd voor het regulier 

overleg tussen de facultaire onderwijsdirecteuren en de direct betrokken diensten in de 

Universitaire Commissie Onderwijs (UCO, zie sectie 7.2).. 

Uiteindelijk is de kwaliteit van de UT de kwaliteit van de mensen die er werken en de studenten 

die er studeren. De kaders hebben als doel ze zo goed mogelijk samen te laten werken; de 

regels zijn er om harmonisatie te bereiken waar dat voor de organisatie noodzakelijk is om grip te 

houden op het beleid.  

 



  Kritische Reflectie Versie 3.2, p. 5 

2 ONDERWIJSVERNIEUWING 

 

Als onderdeel van haar strategisch plan 

RoUTe’14 heeft de UT ervoor gekozen 

de organisatie 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 OCW 

en het 3TU Sectorplan Technologie (zie 

kader). 

De onderwijsprestaties die hierin 

gevraagd worden, zouden slechts met 

moeite bereikt kunnen worden op basis 

van de bestaande modellen. Daarom 

zijn twee ambitieuze projecten gestart: 

het project Twents Onderwijs Model 

(TOM) en het project Positionering en 

Kwaliteitszorg Masteronderwijs (PKM). 

Beide projecten grijpen op veel 

verschillende plekken in op de 

onderwijsorganisatie. Het werd in de 

ontwerpfase van TOM 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 en goed aan te laten sluiten bij nieuwe didactische vormen. 

Dit is het programma Top Onderwijs Ondersteuning (TOO). 

In dit hoofdstuk worden de drie programma’s kort beschreven. 

2.1  TWENTS ONDERWIJSMODEL (TOM) VOOR DE BACHELORS 

Als uitwerking van de onderwijsvisie (sectie 1.2) is de UT in 2010 gestart met de introductie van 

een nieuw onderwijsmodel voor het bacheloronderwijs. Inzet was de traditie van kleinschaligheid 

en projectonderwijs die de UT al vele jaren aan het ontwikkelen is, grondig te borgen en 

verdiepen. Daarbij is ook gezocht naar een model dat meer mogelijkheden biedt om tegemoet te 

komen aan veranderende leerstijlen van studenten en hen beter voorbereidt op de eisen die in 

het professionele leven worden gesteld. 

Na pilots bij de opleiding Biomedische Technologie (vanaf 2011) en Electrical Engineering (in 

2012-2013) is in september 2013 gestart met de invoering van het nieuwe onderwijsmodel in het 

eerste jaar van alle overige bacheloropleidingen. Vanaf collegejaar 2013-2014 zijn ze daarmee 

allemaal opgebouwd uit geïntegreerde, voltijds onderwijseenheden: de modules. De module moet 

worden gezien als een mini-opleiding, waarin verschillende disciplines én onderwijsvormen 

worden gecombineerd. De zelfstandige kennisverwerving door studenten onderling (peer-

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 appendices staat een 
overzicht van de overeengekomen ambities ten aanzien 
van onderwijs. 

3TU Sectorplan 

Met de TU’s van Delft en Eindhoven heeft de UT op 
uitnodiging 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 
(PDEng) een extra impuls te geven. Ook hier zijn 
expliciete streefcijfers vastgesteld. Het Platform Bèta-
Techniek (PBT) monitort de voortgang van het 
Sectorplan als onafhankelijke ‘critical friend’. Het PBT 
heeft recentelijk geadviseerd meer in 3TU-verband op te 
trekken bij internationalisering, digitalisering en docent-
professionalisering. 
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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 

projecten worden geïnspireerd door een ‘thema’.  

De vorm en invulling van de modules mag verschillen. De ‘lokale expertise’ van docenten en de 

eisen die het thema stelt, zijn leidend. Dit is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs, en 

past als vorm goed in de kwaliteitscultuur van de UT. Bovendien zorgt het 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. Lokale keuzes worden getoetst aan het instellingsbeleid en vormen onderwerp van een 

geïnstitutionaliseerde intervisie tussen groepen van opleidingen (via het ‘kernteam’ van 

onderwijsdirecteuren en een ‘expertcommissie’ – zie box). TOM zal in het eerste jaar nog niet in 

alle opleidingen de optimale vorm hebben gekregen. Tussentijdse doelstellingen zijn echter 

neergelegd in een roadmap en via een maturity-model wordt doorlopend getoetst op welke 

punten het onderwijs nog verbeterd kan worden en welke best-practices als inspiratie kunnen 

dienen voor het module-ontwerp in andere opleidingen. 

Parallel aan de invoering en doorontwikkeling van TOM is de UT in 2011 gestart met de 

ontwikkeling van de Academy of Technology 

and Liberal Arts & Sciences (ATLAS). 

ATLAS heeft een eigen bacheloropleiding 

en richt zich daarin op vernieuwend 

onderwijs, zowel in vorm als inhoud. ATLAS 

moet worden beschouwd als een 

‘laboratorium’ voor de andere opleidingen 

van de UT, en met name voor TOM. De 

uitwisseling van expertise en ervaringen is 

laagdrempelig, doordat de docenten van 

ATLAS ook in het andere onderwijs van de 

UT participeren en er koppelingen zijn 

gemaakt tussen de ATLAS-studenten en de 

‘reguliere’ studenten in 

excellentieprogramma’s. 

Organisatie en invoering 

Het herontwerp van de opleidingen is 

primair de verantwoordelijkheid van de 

faculteiten. Ter ondersteuning is het 

Programmabureau Onderwijsvernieuwing 

ingericht en is een belangrijk deel van de 

onderwijskundige capaciteit in de 

organisatie aan dit bureau toegekend. 

Tevens is een onafhankelijke commissie 

ingesteld die de voortgang van de invoering 

monitort (zie tekstkader). 

In 2013 heeft het CvB besloten een decaan te belasten met het toezicht en de bestuurlijke 

aansturing van het vernieuwingsprogramma voor het Twents Onderwijsmodel. Bovendien is 

besloten binnen elke faculteit een (of twee) van de opleidingsdirecteuren te belasten met de 

facultaire afstemming op dit punt. Deze ‘opleidingsdirecteuren+’, met speciale portefeuille, 

vervullen de rol van ‘onderwijsdirecteur’ en overleggen onder voorzitterschap van de benoemde 

Expertcommissie Monitoring TOM 

In de aanloop naar de invoering van het nieuwe 

Twentse Onderwijs Model is een Expertcommissie 

Monitoring TOM ingesteld. Deze commissie bestaat 

uit enkele deskundigen op het terrein van 

onderwijskundige vernieuwingen, kwaliteitszorg, 

financiën, 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), 

financiële rapportages en HR-rapportages. Tot aan 

de start van TOM in september 2013 heeft de 

commissie driemaal gerapporteerd aan de UR en 

het CvB. Om de voortgang van de verdere 

implementatie van TOM op de voet te volgen, 

beraadt de UT zich op de vorm waarin deze 

procesmonitoring kan worden voortgezet. 
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decaan en in aanwezigheid van het Hoofd Programmabureau onderwijsvernieuwingen en de 

dienstdirecteuren die verantwoordelijk zijn voor de onderwijsstrategie en de implementatie van de 

onderwijsprocessen. Zij vormen samen de eerder genoemde UCO, waarin het primair proces 

direct gekoppeld wordt aan strategie, beleid en uitvoering. Aansluiting met het College van 

Bestuur verloopt via wekelijks overleg tussen de rector en de decaan onderwijsvernieuwing. 

Decanen hebben intern overleg met de in de UCO participerende onderwijsdirecteuren en voren 

op instellingniveau overleg met het College in het Strategisch Beraad en het CvB-

decanenoverleg. Terugkoppeling vanuit de UCO vindt in deze overleggen plaats via de decaan 

onderwijsvernieuwing. Onderlinge afstemming en intervisie vindt daarnaast plaats in 

maandelijkse informele overleggen tussen de decanen  (zie verder par. 4.5).  

2.2 POSITIONERING EN KWALITEITSVERBETERING MASTEROPLEIDINGEN 
(PKM) 

In 2010 is een project gestart om te komen tot een scherpere profilering van het UT 

masteronderwijs. De ambitie is om toe te werken naar een portfolio van UT master-opleidingen, 

dat een gebalanceerd aanbod laat zien van “High-Tech Human Touch”-geïnspireerde 

opleidingen, gefundeerd in kwalitatief hoogstaand onderzoek, en met aanbod op elk van de 3 

O’s, inclusief duidelijk herkenbare routes naar vervolgopleidingen in de 3de cyclus (PhD, 

ontwerpersopleiding, management & ondernemerschap). 

De projectgroep PKM lichtte elke UT masteropleiding door op de aspecten borging van de 

kwaliteit in het onderwijs en duidelijke (UT) profilering. Punten van aandacht daarbij zijn de 

kwaliteit van de instroom, de ontwikkeling van een goed functionerende internationale 

leeromgeving, de aansluiting op de arbeidsmarkt en docentcapaciteit. Aandacht voor profilering is 

er in de relatie tussen onderzoek en onderwijs, en het Twentse 3O-concept. 

De adviezen, voortvloeiend uit de doorlichting, bevatten drie hoofd-verbeterpunten per opleiding. 

Waar mogelijk en relevant wordt in de adviezen verband gelegd tussen verschillende opleidingen, 

hetzij binnen een faculteit of over faculteitsgrenzen heen. Daarnaast is gekeken of de focus van 

de masteropleiding bijgesteld moet worden en of er mogelijk mastertracks gestart of juist 

opgeheven moeten worden. 

De projectleider PKM rapporteerde periodiek over de voortgang van de positionerings- en 

kwaliteitsverbetering van de masteropleidingen aan de stuurgroep PKM. Deze informeerde en 

adviseerde uiteindelijk het College over de bevindingen en het vervolg. Het PKM project is medio 

2013 afgerond met een integrale rapportage over de verbeterpunten van alle masteropleidingen. 

Het CvB monitort de voortgang van de faculteiten op deze punten in de reguliere Planning & 

Control cyclus. 

 

2.3 TOP ONDERWIJS ONDERSTEUNING (TOO) 

In het kader van de onderwijsvernieuwingen wordt sinds 2011 gewerkt aan een integrale aanpak 

voor de verbetering van de onderwijsondersteuning. Binnen het programma Top Onderwijs 

Ondersteuning (TOO) zijn de belangrijkste ondersteunende processen in de periode 2011-2013 

in samenhang door de TOO-projectorganisatie doorgelicht en bijgesteld om nieuwe didactische 

principes en regelingen beter te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn de noodzakelijke  

vernieuwingsbudgetten beschikbaar gesteld. 

Het TOO-project heeft gezorgd voor het aanpassen van werkprocessen en onderwijssystemen, 

zoals de werkprocessen van de Bureaus Onderwijszaken (BOZ), de digitale leeromgeving 
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Blackboard en het onderwijsregistratiesysteem Osiris. In de tweede helft van 2013 wordt gewerkt 

aan een integratie van TOO in de staande onderwijsondersteuningsstructuur. 

2.4 KRITISCHE REFLECTIE 

We zijn met een groot pakket aan samenhangende vernieuwingen bezig die allemaal in dezelfde 

periode plaats moeten vinden. De organisatie staat hierdoor onder grote (werk)druk . Middels 

periodieke monitoring proberen we zicht te houden op de voortgang van het invoeringstraject en 

de knelpunten die zich voordoen en die we niet allemaal kunnen voorkomen (bijvoorbeeld 

werkdruk en financiële druk).  

De grote vernieuwingen worden projectmatig aangepakt, met een daarbij horend plan, financiën, 

organisatie en flankerend beleid. De uitdaging is nu om deze projecten in te bedden in de 

staande organisatie en te verduurzamen. Voor TOM vereist dit vasthoudendheid vanuit  het 

bewustzijn dat nu vooral alleen nog de kaders gerealiseerd zijn. Verdere ontwikkeling van de 

inhoud en de competenties van de staf is een proces van meerdere jaren. Recentelijk is hiervoor 

de Roadmap TOM opgesteld. 

De opvolging van de doorlichting van de masters in het kader van PKM wordt doorlopend 

gemonitord. Een vergelijkbaar traject zal periodiek herhaald  worden om de oriëntatie en kwaliteit 

van de masteropleidingen up-to-standard te houden. 

Ondanks de dynamiek in het onderwijs grijpen overleg en besluitvormingsstructuren op de 

verschillende niveau’s binnen de organisatie op elkaar in, zodat ook op hoog niveau gemonitord 

en gestuurd kan worden. De UT zal er alert op moeten blijven dat afspraken ‘in de lijn’ gemaakt 

en bewaakt blijven, terwijl tegelijkertijd de waarde van informele afstemming wordt erkend. 
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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 paragraaf worden, na de bespreking van de visie op instroom, 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 research university en tegelijk een lokale 

onderwijsvoorziening. Als zodanig moet ze (inter)nationaal toptalent aan zich binden en tegelijk 

toegankelijk zijn voor studenten die primair op zoek zijn naar een gedegen academische 

basisopleiding.  

Het didactische model van de UT, waarbij kwaliteit en inzet van de student van grote invloed zijn 

op de onderwijskwaliteit, vraagt om gemotiveerde studenten. Bepalend voor het realiseren van 

onze onderwijsambities is het aantrekken van de juiste studenten en de koppeling van deze 

studenten aan de juiste studie. 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 de overheid over het reduceren van de uitval is die match extra 

belangrijk. Dat geldt niet alleen in de periode voor de inschrijving, maar ook tijdens de eerste 

maanden van de studie. 

3.2 BELEID 

In het nastreven van onze visie wordt langs meerdere lijnen gewerkt: via directe werving en 

matching en door samenwerking met de instellingen waar studenten vandaan komen; in het 

bijzonder het secundair onderwijs en het HBO. 

3.2.1 WERVING 

Het doel van de werving is om voldoende kwalitatief goede studenten aan te trekken voor de 

bachelor- en masteropleidingen van de UT. Diversiteit in nationaliteit en sekse is daarbij een 

aandachtspunt. Om dit te realiseren zijn binnen de Concerndirectie Marketing & Communicatie 

een afdeling Marketing en het Studie-informatiecentrum opgericht. Deze dragen samen met de 

decentraal gedetacheerde marketingadviseurs zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van de 

UT-wervingsstrategie. Het marketing- en communicatiebeleid is in Nederland vooral gericht op de 

verdere versterking van het merk Universiteit Twente en de inhoudelijke onderwijsprofilering. 

Voor internationale werving en voor vrouwelijke doelgroepen is specifiek beleid ontwikkeld. 
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Concrete wervingsactiviteiten betreffen bijvoorbeeld het organiseren van open dagen en 

meeloopdagen, deelname aan beurzen, schoolvoorlichting en training van studievoorlichters. 

Daarnaast wordt er online geworven en worden er campagnes opgezet, zoals onze recente touch 

campagne. 

. 

3.2.2 MATCHING 

Voor masteropleidingen is de inhoudelijke beoordeling van eerder verworven kwalificaties al lang 

praktijk. 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 een goede voorspeller van 

studiesucces is, hebben we in het verleden weinig met die kennis gedaan. 

Er is een aantal experimenten gedaan met matchingsprogramma’s waarin studenten met lage 

cijfers voor specifieke vakken worden uitgenodigd om proefonderwijs te volgen, testen te doen en 

op grond daarvan eventueel met een adviseur te spreken. Een probleem dat zich bij deze 

activiteiten voordoet, is dat ze op een moment plaatsvinden waarop de student nog moeilijk van 

keuze kan veranderen. Met de inwerkingtreding van de wet “Kwaliteit in verscheidenheid” sinds 

dit studiejaar, zijn er nieuwe mogelijkheden aangezien de student zich voor 1 mei moet 

aanmelden. De opleidingen ontwerpen hiervoor, binnen de door de instelling opgestelde kaders, 

een matchingactiviteit die past binnen het totale traject van studiebegeleiding. 

De UT streeft ernaar in 2015 50% van de instroom in bacheloropleidingen ook daadwerkelijk via 

een matchingsproces toe te laten. 

Door haar ligging is de UT eveneens een aantrekkelijke bestemming voor Duitse studenten, met 

name voor opleidingen die in Duitsland een fixus kennen. In deze gevallen zijn het vaak 

studenten die de vereisten voor de fixus (een bepaalde examenscore in het secundair onderwijs) 

niet gehaald hebben. De ervaring is dat dit vaak hoog gemotiveerde studenten zijn die streven 

naar zo hoog mogelijk cijfers.  

Het succes van de UT onder Duitse jongeren heeft de consequentie dat in enkele opleidingen het 

aandeel Duitsers zo hoog is dat integratie in de studentenpopulatie hierdoor bemoeilijkt wordt. De 

UT mag en wil niet selecteren op nationaliteit en investeert  in maatregelen voor integratie; met 

name via de studie- en studentenverenigingen. 

3.2.3 RELATIE MET VOORTGEZET ONDERWIJS 

De UT heeft met instituut ELAN alle samenwerkingsactiviteiten met het voortgezet onderwijs bij 

elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt voor leerlingen, docenten en instellingen voor VO (zie: 

http://www.twenteacademy.nl/). ELAN organiseert zowel de lerarenopleidingen als het pre-

university programma van Twente Academy. Via Twente Academy zijn we nauw verbonden met 

het VO en 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 opleidings- en professionaliseringsprogramma’s zoals 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. De 

wetenschappelijke onderbouwing is verankerd in de onderzoeksprogramma’s van ELAN onder 

verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeur.  

http://www.twenteacademy.nl/
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Twente Academy is ondergebracht bij de faculteit Gedragswetenschappen. Het bestuur bestaat 

uit alle decanen van de UT. Jaarlijks worden circa 450 scholieren bereikt die extra begeleiding 

vragen en circa 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. 

3.2.4 RELATIE MET HET HBO 

Na de doorstroom uit eigen bachelors, is de grootste groep instromers in de masterprogramma’s 

afkomstig uit het HBO. 

Met het HBO wordt gewerkt aan schakelprogramma’s die de juiste studenten optimaal 

voorbereiden voor een masterstudie aan UT. Het streven is dat deze programma’s zoveel 

mogelijk worden geïntegreerd in het HBO-programma en de aansluiting zo min mogelijk verloopt 

via overbruggingsprogramma’s. Zo kunnen gekwalificeerde studenten van enkele opleidingen bij 

Saxion Hogescholen als onderdeel van hun opleiding een doorstroomminor volgen die hen 

nagenoeg direct toegang verschaft tot de relevante UT-master. Bij enkele HBO-opleidingen wordt 

een dergelijke doorstroom- of pre-master-minor gecombineerd met een ‘excellentie-traject’. Voor 

het maken van afspraken over doorstroomminoren heeft de UT een coördinator aangewezen. 

Deze zorgt tevens voor de inhoudelijke afstemming met de UT-docenten.  

3.2.5 STUDIEBEGELEIDING EN -ADVIES 

Door het bieden van persoonsgerichte, professionele studieloopbaanbegeleiding voor al haar 

studenten streeft de UT snelle allocatie, optimale studievoortgang en het vinden van passende 

uitdagingen na. Het einddoel is om de studenten optimaal voor te bereiden op een vervolgstudie 

of carrièrestart. 

In de eerste fase van de bacheloropleiding is de studiebegeleiding ook gericht op de vraag of de 

student op de goede plek zit. We richten de opleiding zo dat dit zo snel mogelijk duidelijk wordt. 

De student kan, met hulp van de adviseur, vroegtijdig inschatten of de keuze is gemaakt, of dat 

aan een overstap moet worden gedacht. 

Een 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 om vanaf het begin van hun studie prestaties van hoog niveau te leveren. 

3.3 METEN 

- Inschrijvingen, studieprestaties, en uitval monitoren we aan de hand van onze eigen 

studentadministratie en de gegevens uit 1Cijfer HO 

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

- Via scholierenpanels wordt onderzocht waarom scholieren niet voor ons kiezen 

Gegevens over instroom, voortgang en uitval van studenten worden geregistreerd in de UT- 

studentadministratie Osiris. Deze zijn toegankelijk voor de docenten / opleidingen. Ieder kwartaal 

worden deze gegevens door Institutional Research, FEZ-IR, geanalyseerd en opgenomen in de 

kwartaalrapportage van de faculteiten. Indien daar aanleiding toe is, worden deze besproken 

tussen CvB en de faculteit. In de najaarsoverleggen (Najo) en de voorjaarsoverleggen ((Vojo) 

tussen CvB en de decanen wordt specifiek stilgestaan bij respectievelijk de facultaire ambities en 
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facultaire resultaten op genoemde terreinen. De jaarlijkse realisatie wordt definitief vastgesteld op 

basis van de gegevens van 1CijferHO die elk voorjaar beschikbaar komen. 

De bijdrage van de directie Marketing & Communicatie aan de facultaire planning en realisatie 

van de instroom wordt in hun eigen voor- en najaarsoverlegoverleg met het CvB geëvalueerd. 

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.  

Naast de BSA-commissie registreren de faculteiten ieder afzonderlijk de studieadvies-activiteiten 

en de BSA’s. Deze worden opgenomen in het facultaire jaarverslag en het jaarverslag van het 

Centre for Educational Support (CES) en besproken met het CvB in de Vojo en Najo. 

3.4 VERBETEREN 

Diversiteit in de instroom blijft ook in Twente een uitdaging. Met name de meer ‘klassieke’ 

technische opleidingen trekken vooral mannelijke studenten, terwijl we bij een aantal gamma-

opleidingen een duidelijke oververtegenwoordiging van vrouwen zien. Met name in de techniek is 

lange tijd veel geïnvesteerd in het aantrekken van meer vrouwen. We zien de laatste jaren een 

lichte verbetering en in de meeste recente instroom is er ook een substantiële toename van het 

aantal vrouwelijke studenten in de technische opleidingen. Die is mede op het conto te schrijven 

van nieuwe, meer multidisciplinaire opleidingen. 

De diversiteit in culturele achtergrond is in de meeste opleidingen nog laag. Dit is in belangrijke 

mate een keten-probleem (doorstroom basisschool, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs), dat 

dus ook om aanpak in ketenverband vraagt. Twente Academy is het instrument bij uitstek 

waarmee deze ketenrelaties vanuit de UT worden versterkt. 

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  met de volgende doelstellingen: 

- het vaststellen van de gemeenschappelijke inhoudelijke visie en uitgangspunten voor 

studieloopbaanbegeleiding, passend bij de nieuwste ontwikkelingen in het hoger onderwijs en 

aansluitend bij het Twents OnderwijsModel; 

- opzet en uitvoering (in samenwerking met de Landelijke vereniging van Studieadviseurs 

(LVSA)) van het kwalificatietraject Basiskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) voor 

studieadviseurs. 

- het opzetten en inbedden van een aantal centrale voorzieningen vanuit de ketenbenadering 

(het streven naar een soepel, efficiënt en in aansluiting op elkaar opererende keten van 

decentrale en centrale voorzieningen op het gebied van studieloopbaanbegeleiding); 

- het stimuleren en faciliteren van intake- en matchingsgesprekken bij de opleidingen.  

De ruimte die door nieuwe wetgeving wordt gegeven voor matchingsbeleid wordt door de UT 

omarmd. Integraal matchingsbeleid wordt ontworpen door een werkgroep met deelname vanuit 

de opleidingen en de diensten Strategie & Beleid en CES. 

3.5 ORGANISATIE 

Taak Verantwoordelijk 

 Samenwerking met:  
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 secundair onderwijs 

HBO 

 Werving 

 Studiebegeleiding  

 Bindend Studie Advies  

Twente Academy 

Minor-coördinatie 

 M&C en Faculteiten 

 Faculteiten en CES-SB 

 Faculteiten en BSA commissie 

3.6 KRITISCHE REFLECTIE 

De werving heeft zich sterk ontwikkeld in de afgelopen jaren. De wervingsinspanningen zijn  

echter verdeeld over verschillende  onderdelen van de organisatie, zowel centraal als decentraal. 

. De onderlinge afstemming tussen deze activiteiten kan beter, maar is soms lastig vanwege 

diversiteit in de lokale belangen van deze onderdelen. Een nadere uitwerking van het 

instellingsbeleid ten aanzien van werving is hiervoor nodig. g.  

Ten aanzien van studiebegeleiding hebben we de eerste stappen richting de noodzakelijke 

ketenbenadering gezet. De uitdaging hier is om een juiste uitvoering te geven aan de plannen die 

momenteel door de projectgroep worden uitgewerkt. Het Bindend Studieadvies is instellingsbreed 

ingevoerd en levert een belangrijke bijdrage aan ons streven naar de juiste match tussen student 

en opleiding. 

Hoewel matching via bestaand beleid al goede resultaten oplevert, werkt de UT ook aan één van 

de TOM-doelstellingen om switchen in het begin van de opleiding te faciliteren. Hier zal een 

geode balans gevonden moeten worden tussen het op de juiste plek krijgen van de student en de 

wensen en eisen rondom de rendementen.  
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4 INHOUD 

 

4.1 VISIE 

De kaders voor de inhoud van de opleidingen worden in belangrijke mate gegeven door de in het 

eerste hoofdstuk genoemde visie op onderwijs: de combinatie van High Tech en Human Touch in 

de ontwikkeling van kennis en inzicht, de rollen van onderzoeker, ontwerper en organisator in de 

ontwikkeling van competenties, en het ontwikkelen van een ondernemende attitude. 

Binnen dit kader op instellingsniveau, moeten de opleidingen zich voldoende kunnen positioneren 

ten opzichte van de discipline of het domein. Dat doen ze door bijvoorbeeld internationale 

benchmarks uit te voeren. De resultaten daarvan vinden hun weg vaak in de vorm van 

domeinspecifieke referentiekaders die meestal samen met Nederlandse opleidingen in dezelfde 

discipline worden gemaakt.  

4.2 BELEID 

De academische en professionele oriëntatie van het onderwijs aan de UT worden gestimuleerd 

en geborgd via verschillende beleidslijnen. De belangrijkste zijn: 

- Eindtermen van de opleidingen 

- Verwevenheid van onderwijs en onderzoek 

- Multidisciplinariteit 

- Excellentie 

- Verankering van ondernemendheid en maatschappelijke relevantie 

- Internationalisering 

4.2.1 EINDTERMEN VAN DE OPLEIDINGEN EN RELATIE MET HET BEROEPSVELD 

Voor de formulering en niveaubepaling van deze eindtermen gebruiken we de Dublin 

descriptoren en de “Academische Criteria voor Ba/Ma curricula”, ook wel Meijers-criteria, die door 

de TU Eindhoven zijn opgesteld en in 3TU-verband 

zijn omarmd. De Meijers-criteria hebben voor ons 

een aantal voordelen, zoals expliciete aandacht voor 

ontwerpen en een academisch interpretatie van 

toepassingsgericht onderzoek. 

De mate waarin deze eindtermen voldoen, wordt 

onder andere 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 worden voorbereid 

op de beroepsloopbaan.  

Meerdere opleidingen hebben een zogenoemde 

“werkveldcommissie” of “praktijk”- of “adviesraad”. 

Deze commissies komen periodiek bijeen om te spreken over de inhoud en opzet van het 

curriculum en interessante ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Hierbij moet worden 

Voorbeeld contact met werkveld 

De opleidingen van de faculteit 

Construerende Technische 

Wetenschappen maken veel gebruik van 

externe tweede of derde begeleiders bij 

afstudeeronderzoek. Er wordt systematisch 

onderzocht wat de opvattingen van de 

begeleiders zijn over kennis en 

competenties van de studenten. 

Doorgaans zijn deze opvattingen zeer 

positief. 
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aangetekend dat de ervaringen met deze commissies wisselend zijn. De meningen van 

vertegenwoordigers uit het werkveld zijn zeer verschillend, afhankelijk van bijvoorbeeld de 

omvang van de organisatie waaruit ze komen. Daarom is de zeggingskracht van de uitkomsten 

soms beperkt.  

Naast het instellen van een commissie of raad, kiezen opleidingen soms voor een schriftelijke of 

mondelinge enquêtering van vertegenwoordigers van het werkveld. Ook wordt via 

afstudeerstages input verkregen over het vereiste niveau van kennis en vaardigheden. Daarnaast 

geeft de prestatie van een student in een masteropleiding nuttige informatie over de kwaliteit van 

de gevolgde bacheloropleiding. Zo ook is de prestatie van een promovendus een informatiebron 

voor een masteropleiding. Dergelijke gegevens vinden eveneens hun weg naar het 

zelfevaluatierapport voor de opleidingsaccreditatie.  

In een aantal disciplines zijn er ook initiatieven vanuit het veld om met het onderwijs in gesprek te 

gaan over de opleiding. Bekende voorbeelden zijn de chemie en de bouwsector, waar regelmatig 

overleg plaatsvindt tussen de belangenorganisatie en de opleidingen. 

Meer in het algemeen geldt dat, ook waar de relatie met het werkveld niet is geïnstitutionaliseerd, 

de UT-opleidingen zich kenmerken door nauwe relaties met de praktijk. Deze traditie vindt zijn 

oorsprong in het ontstaan van de UT, waar de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten via 

afstemming met de industrie of het bestuur hoog in het vaandel stond. Dit element is ook 

onderdeel geworden van het UT-onderwijsbeleid en is goed zichtbaar in de betrokkenheid van 

het werkveld bij ons onderwijs, van deeltijdhoogleraarschappen tot het aanleveren van project-

cases. 

4.2.2 VERWEVENHEID ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

Ook onderzoeksvaardigheden en –methodieken spelen van oudsher een belangrijke rol in alle 

UT-opleidingen. De verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek wordt verder geborgd doordat 

relevant onderzoek wordt ingebracht in het onderwijs en doordat docenten in beginsel actief zijn 

in onderzoek. In het project PKM (zie hoofdstuk 2) zijn recent alle masteropleidingen onder 

andere op dit aspect doorgelicht. 

Onderzoeksvaardigheden maken deel uit van de eindtermen van onze opleidingen. In grote lijnen 

wordt gesteld dat Bachelorstudenten een scriptie 

schrijven waarin zij aantonen dat zij in staat zijn 

een aanzet tot wetenschappelijk onderzoek te 

geven en/of de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek zelfstandig te 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 lopend 

onderzoek binnen een groep. Dat leidt regelmatig 

tot een gezamenlijke publicatie van student(en) 

en docent(en). 

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 bachelorprogramma aan te bieden voor 
breed georiënteerde topstudenten. Met ATLAS 
willen we ook de ‘verborgen’ bèta-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.  

Aansluitend bij de Twentse onderwijsfilosofie leidt 
ATLAS probleemoplossers op die kennis van 
technologische innovaties kunnen combineren 
met een gedragswetenschappelijke benadering. 

ATLAS is opgezet als een zelfstandige opleiding 
met een eigen Dean. In het bestuur van ATLAS 
zijn alle faculteitsdecanen vertegenwoordigd. 
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4.2.3 MULTIDISCIPLINARITEIT 

Met het motto High Tech Human Touch geeft de UT uitdrukking aan haar profiel van een 

universiteit waar technische en sociale wetenschappen elkaar versterken. Dat is bij uitstek het 

geval in een aantal unieke Twentse opleidingen als Advanced Technology, 

Bedrijfsinformatietechnologie, Technische Geneeskunde en Creative Technology. Een inmiddels 

gevestigde discipline als Technische Bedrijfskunde heeft haar wortels in Twente. Ook in de 

andere opleidingen is de Twentse signatuur duidelijk aanwezig via afstudeervarianten en 

keuzevakken. 

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. In lijn met 

onze onderwijsvisie waarin we uitgaan van een sterk veranderende samenleving waarin van onze 

alumni wordt verwacht dat ze met creatieve oplossingen komen voor nieuwe problemen moet  

multidisciplinariteit een meer intrinsiek kenmerk van alle curricula worden. 

Multidisciplinariteit wordt ook gestimuleerd via het minorenbeleid. In het derde jaar van de 

bachelor kiest de student een minor van 30 EC. Die keuze is enkel beperkt door voorkennis-eisen 

van het betreffende minorprogramma, en de mate waarin de minor overlap vertoont  met het 

eigen programma. Momenteel worden er circa 30 verschillende minoren aangeboden. In het 

kader van de invoering van TOM wordt het minorenbeleid herzien in de richting van keuze-

modules, maar blijft multidisciplinariteit voorop staan. 

4.2.4 OOG VOOR EXCELLENTIE 

De UT begon zo’n tien jaar geleden op kleine schaal met aanvullend onderwijs voor excellente 

studenten. Inmiddels participeren circa vijftig studenten per jaar in een excellentietraject. In lijn 

met de prestatieafspraken met OCW, waarin de UT streeft naar 7% deelname aan 

excellentietrajecten in de bachelor in 2015, completeert de UT haar aanbod van 

excellentietrajecten vanuit een nieuw ontwikkelde Excellentievisie. In deze visie, die door de 

werkgroep Excellentie is opgesteld en door het CvB is besproken en geaccordeerd, zijn de 

bestaande en nieuw voorgestelde trajecten samenhangend uitgewerkt inclusief de operationele 

en organisatorische detaillering. Het geheel is in 2013 ter validering aan het Sirius-programma 

voorgelegd. De uitvoering vindt onder toezicht van een nieuw benoemde Honours Dean plaats. 

Het excellentie-instrumentarium grijpt in de bachelorfase vooral aan op de academische 

vorming. Studenten die iets 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 

intercurriculaire honoursprogramma’s aangeboden. In het algemene honoursprogramma 

“Intellectuele Topsport”, van 30 EC in anderhalf jaar, wordt gereflecteerd op onderzoek en 

ontwerp. Daarnaast is er de Excellence Stream voor top-bètastudenten om de wiskunde ook 

fundamenteler en buiten het directe toepassingsgebied te bestuderen. Dit gebeurt onder 

begeleiding van docenten van Toegepaste Wiskunde en gastdocenten. 

Studenten die binnen het reguliere TOM-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 het cluster Public 

Administration wordt hiermee in het studiejaar 2013-2014 met een pilot gestart. 

In de masterfase worden vanaf 2013-2014 excellentietrajecten georganiseerd rondom de 3 O’s. 

Voor excellentie op het terrein van onderzoek biedt de Twente Graduate School een groeiend en 

gevarieerd aantal geïntegreerde master- en PhD programma’s aan voor excellente graduate 

studenten die een carrière in de wetenschap ambiëren. Excellente graduate studenten die zich 
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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.  

4.2.5 ONDERNEMENDHEID EN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

De UT streeft naar het ontwikkelen van een ondernemende attitude bij haar studenten; niet alleen 

in de nauwe betekenis van economische activiteit maar in de ruimere betekenis van proactief op 

zoek gaan naar kansen en uitdagingen en daarbij niet enkel de gebaande paden volgen. Project-

gestuurd onderwijs en stages zijn daarbij belangrijke instrumenten. 

Daarnaast ondersteunt de UT haar studenten actief bij het opzetten van een eigen onderneming 

of bedrijf, door het beschikbaar stellen van faciliteiten, mogelijkheden voor coaching en in 

bijzondere gevallen zelfs met startfinanciering. In dit verband werken UT en Kennispark Twente 

samen. Via de kennisportals van de Wetenschapswinkel en Kennisvraag.nl kunnen MKB en 

maatschappelijke organisaties een beroep doen op de expertise van de UT-medewerkers, haar 

spin-off bedrijven, studenten en studentondernemers. 

Vanuit de onderzoeksgroepen worden intensieve relaties onderhouden met het bedrijfsleven. Die 

kunnen de vorm hebben van het uitwisselen van kennis rond onderzoeksthema’s, maar ze 

kunnen ook een structurele vorm hebben, bijvoorbeeld door de aanstelling van een bijzonder 

hoogleraar of door het opleiden van medewerkers van het bedrijf in een promotietraject. Veel 

opleidingen maken daarnaast regelmatig gebruik van gastdocenten uit bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. 

In de attitudevorming speelt het beleid rond studentenvoorzieningen tevens een rol. Studenten 

krijgen een grote verantwoordelijkheid in de organisatie van de campus. Er is een relatief zeer 

groot aantal studentenorganisaties op het terrein van sport, cultuur en maatschappij. Daarnaast 

hebben alle opleidingen actieve studieverenigingen, die zich ook manifesteren in de 

kwaliteitszorg. Als koepel voor de studentenorganisaties kent de UT een Student Union naar 

Angelsaksisch model. De Student Union heeft ook de verantwoordelijkheid over de uitvoering van 

een aantal ondersteuningsregelingen en beheert een groot aantal voorzieningen. Het bestuur van 

de Student Union bestaat uit studenten, die ondersteund en gecoacht worden door aangewezen 

UT-medewerkers. 

4.2.6 INTERNATIONALE ORIËNTATIE 

Een internationale oriëntatie is van groot belang voor hoogopgeleiden. Internationalisering draagt 

tegelijk bij aan de UT-profilering, de kwaliteit en de groei. De UT wil dat alle studenten 

internationale ervaring opdoen tijdens hun studie. Mede daarom bieden we onze master- en in 

toenemende mate ook de bachelor-programma’s aan in het Engels, zetten we internationale joint 

en double degree - programma’s op en werken aan internationale exchangeafspraken en de 

ontwikkeling van profilerende exchangepakketten. Voor steeds meer opleidingen wordt naast een 

nationale accreditatie ook en internationale accreditatie gezocht. Zo vonden wij het bijvoorbeeld 

voor de opleiding International Business Administration noodzakelijk dat naast erkenning door de 

NVAO de opleiding ook een internationale EPAS-accreditatie heeft. 

4.3 METEN 

Relevante Inhoud 

Informatie over de kwaliteit van de inhoud van onze opleidingen wordt verkregen via interne 
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evaluaties, via de reguliere interne en externe visitaties en via data uit onderzoeken als NSE, WO-

monitor en ISB.  

De eindtermen van de opleidingen worden periodiek geëvalueerd tijdens de onderwijsvisitaties en 

bewaakt tijdens de vak-/module- en opleidings-evaluaties van de faculteiten. Studenten spelen 

een belangrijke rol in dat proces, bijvoorbeeld in panelgesprekken, maar ook via zelfstandig 

parallelle evaluaties. Daarnaast wordt input verkregen  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. De 

kwaliteit van de minoren wordt ook via een interne accreditatieregeling geborgd.  

De ontwikkeling van Engelstalige programma’s en gezamenlijke programma’s met buitenlandse 

universiteiten wordt bijgehouden door S&B-I. CES-I beheert de UT exchangecontracten. 

Daarnaast worden inzichten uit de International Student Barometer (ISB) gebruikt voor verdere 

beleidsformulering en sturing.  

Enkele opleidingen komen periodiek met “werkveldcommissie” of “praktijk/adviesraad” bijeen om 

te spreken over de inhoud en opzet van het curriculum en interessante ontwikkelingen in de 

beroepspraktijk. 

Met het toenemen van de mobiliteit tussen bachelor en master is ook de mate waarin 

bachelorstudenten elders toelaatbaar zijn bij masteropleidingen vaker een punt van evaluatie. Het 

zelfde geldt voor masterstudenten die doorstromen naar promotietrajecten. De UT presteert hier 

goed. 

Tevredenheid van studenten over hun opleiding, succes op de arbeidsmarkt en 

doorstroomkwaliteit zijn afgeleide indicatoren van het gerealiseerde niveau. De meest directe 

indicatie wordt geleverd door toetsing in de opleiding. In hoofdstuk 5 wordt hier meer aandacht 

aan besteed. 

4.4 VERBETEREN 

De kwaliteitsborging van het onderwijs moet in de eerste plaats bij de betrokken 

wetenschappelijke staf liggen. De wetenschappelijke staf formuleert, verzorgt en bewaakt het 

onderwijs voor wat betreft inhoud, eindtermen, didactiek en toetsing. De kwaliteit, intrinsieke 

motivatie en professionele trots van deze staf vormen het fundament van de kwaliteitszorg.  

Opleidingen werken met behulp van de informatie uit de evaluaties aan jaarlijkse 

opleidingsverbeterplannen, en worden daarbij ondersteund door een kwaliteitsmanager of –team 

en/of door de Onderwijskundige Dienst, onderdeel van CES. 

Daarnaast is onderwijsprestatie een onderdeel van de jaarlijkse gesprekken tussen individuele 

medewerkers en hun leidinggevenden. Dit gesprek leidt regelmatig tot inhoudelijke en/of 

didactische verbeteringen. 

In een afzonderlijke cyclus vinden sinds 2010 periodiek gesprekken plaats tussen de Rector, de 

Opleidingsdirecteur van iedere opleiding en de verantwoordelijke Decaan over de aanbevelingen 

uit de laatste opleidingsvisitatie(s). De daaruit voortvloeiende verbeteracties worden vastgelegd 

en gemonitord. 

De toenemende vraag naar excellentietrajecten heeft geleid tot de invoering van en derde 

honours traject (design) in 2012. In het kader van de nieuwe excellentievisie is het Wiskunde 

Excellence programma inmiddels op de gewenste omvang van 30EC gebracht start het 

sterprogramma voor studenten EPA in 2013-2014. 
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De adviezen, voortvloeiend uit de eerste PKM doorlichting, bevatten drie hoofd-verbeterpunten 

per masteropleiding en adviezen ten aanzien van een eventuele bijstelling van de inhoudelijke 

focus. Vanaf het academisch jaar 2013-14 wordt het PKM-proces periodiek uitgevoerd om de 

opleidingen te helpen up-to-standard te blijven. 

4.5 ORGANISATIE 

Taak Verantwoordelijk 

 Eindtermen 

 Verwevenheid onderwijs-onderzoek 

 Multidisciplinariteit 

 Ondernemendheid en 

maatschappelijke relevantie 

 Ondernemende infrastructuur 

 Internationale oriëntatie 

 Opleiding, Decaan 

 Opleiding, Decaan  

 Opleiding, Decaan 

 Opleiding,Decaan 

 

 CvB 

 Opleidingen, Decaan  

Hoewel verantwoordelijkheden voor de inhoud en vorm van het onderwijs wettelijk grotendeels bij 

de decaan en de opleidingsdirecteur liggen, is het geheel ingebed in een overleg- en 

afstemmingskader waarin van CvB tot docent en onderwijsondersteuner de taken en 

bevoegdheden gekoppeld worden. Conform de WHW heeft elke opleiding een opleidingsbestuur. 

De UT kiest ervoor dit bestuur uit één persoon te laten bestaan: de opleidingsdirecteur (OLD). De 

opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de opleiding en gebruikt daarbij 

de Opleidingscommissie (OLC) als klankbord. Ondanks het eenhoofdige opleidingsbestuur 

functioneert de OLD in de praktijk binnen een team, waarin hij/zij een opleidingscoördinator, een 

studieadviseur en bijvoorbeeld een communicatiemedewerker betrekt bij de te nemen 

beslissingen. De OLD is verantwoording verschuldigd aan de decaan. 

De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de faculteit en benoemt 

één of meer examencommissies om te borgen dat studenten het voorgeschreven niveau halen. 

De UT heeft er voor gekozen om per faculteit één of meer onderwijsdirecteuren (OWD) aan te 

stellen voor groepen van vergelijkbare bacheloropleidingen. In enkele faculteiten bestaat de 

OWD als ‘functie’, in andere als ’rol’ van een van de bestaande opleidingsdirecteuren. Deze 

OWD heeft als taak de samenwerking tussen de opleidingen te coördineren en een gezamenlijke 

strategie uit te zetten. 

Specifiek voor het opzetten, onderhouden en organiseren van de minoren is de volgende 

organisatie opgezet: 

- Beleidsmatige zaken op minorgebied worden behandeld door de Universitaire Commissie 

Onderwijs (UCO), waarin de bovengenoemde onderwijsdirecteuren een centrale rol hebben.  

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

- De feitelijke uitvoering van het Major-minorconcept ligt bij iedereen die daaraan een bijdrage 

levert: minorcoördinatoren, opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, studie-adviseurs, 

roostermakers, etc. De regie is in handen van de centrale coördinator minororganisatie. 
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4.6 KRITISCHE REFLECTIE 

De UT heeft veel oog voor de inhoud van haar programma’s en is daar structureel en intensief 

mee bezig. De langdurige en vrijwel uitsluitend positieve waardering van de NVAO voor de 

inhoud en opzet van onze opleidingen ondersteunt het idee dat onze aanpak werkt. Recent is 

een uitgebreid voorstel voor het excellentie-aanbod ontwikkeld en zijn alle masteropleidingen 

inhoudelijk doorgelicht. De bacheloropleidingen worden inhoudelijk herzien in het kader van 

TOM. Deze continue aandacht voor de inhoud van onze programma’s komt tot uiting in onze 

track record van opleidingsaccreditaties. 

Uiteraard zijn er ook punten van inhoudelijke aandacht. De afgeronde eerste PKM exercitie met 

aandacht voor de koppeling onderwijs en onderzoek bleek echt nodig te zijn en zullen we in de  

toekomst (moeten) herhalen. Multidisciplinariteit is een intrinsiek onderdeel van onze bachelor-

curricula geworden, maar daar zullen we middels periodieke module- en opleidingsevaluaties op 

toe moeten zien. Ook de continuering van de minoren moeten we verder vorm geven. Het 

aanbod van excellentietrajecten gaan we fors uitbreiden en onderling beter op elkaar afstemmen. 

Ze worden periodiek ge-audit door Sirius. Dit is voor ons een nieuw terrein.  

De manier waarop de opleidingsinhoud wordt afgestemd op de behoeften van het afnemend veld 

en ervaringen van onze studenten zelf blijft een punt van ontwikkeling.  
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5 DIDACTISCHE VORM 

5.1 VISIE 

Kleinschalig en interactief onderwijs 

De UT geeft haar studenten een grote verantwoordelijkheid bij het vormgeven van hun 

leerproces. De student is geen passieve consument van onderwijs, maar wordt gestimuleerd zelf 

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.. 

In het masteronderwijs specialiseren studenten zich verder op een discipline of domein, en 

daarbij op de rol van ontwerper, onderzoeker of organisator (de 3 O’s). Van projectonderwijs 

verschuift de nadruk in de didactische methode naar meester-gezel vormen.  

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. 

Toetsing 

Toetsing vormt een belangrijk aandachtspunt niet alleen vanwege de versterking van de 

controlerende rol van examencommissies en nieuwe accreditatievereisten, maar ook vanwege 

het belang van betekenisvolle toetsingsresultaten voor het geven van passend studieadvies, voor 

verwijzing, zelfselectie en selectie (bijv. BSA).   

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 BELEID 

5.2.1 KLEINSCHALIG INTENSIEF ONDERWIJS 

Het werken in kleine groepen bevordert de interactie met docenten en medestudenten en leidt tot 

een intensiever leerproces. De UT heeft hier een lange traditie. Borging en verdieping van die 

traditie is een van de sleutelambities van het genoemde TOM-programma. De UT voert met 

ingang van collegejaar 2013-2014 via het Twentse Onderwijsmodel thematisch projectgestuurd 

onderwijs gefaseerd in voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat vanaf studiejaar 2016-

2017 alle bacheloropleidingen volledig (alle 3 jaren) conform dit model zijn opgezet. 
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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, veelal via aanvullende training. 

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 onderwijsmiddelen. 

Binnen alle UT opleidingen wordt de student benaderd als partner. Dit betekent dat hij/zij 

betrokken is bij de inrichting en uitvoering van het onderwijs. Dat is uiteraard het geval in de door 

de WHW voorgeschreven gremia als FR en OLC. Maar de onderwijscommissies van 

studieverenigingen zijn ook belangrijke partners van de opleidingsbesturen. Op het niveau van de 

onderwijseenheid worden in veel faculteiten panelgesprekken gevoerd tussen docent en 

studentvertegenwoordigers. 

Een laatste UT-traditie die hier vermelding verdient is de studiereis die jaarlijks in bijna alle 

opleidingen door studenten wordt georganiseerd. Meer dan een uitstapje is dit een internationale 

onderwijseenheid die aan alle relevante kwaliteitseisen voldoet. 

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 pijlers die bijdragen aan de kwaliteit en 

positionering van het onderwijs:  

- Docentprofessionalisering 

- Carrièreperspectief & loopbaanpaden 

- Beoordelen en erkennen van onderwijsprestaties. 

De ontwikkelingen binnen de drie domeinen bevinden zich in verschillende stadia (visievorming, 

beleidsontwikkeling, implementatie en monitoring). 

Docentprofessionalisering 

Docentprofessionalisering vindt op dit moment aan 

de UT op verschillende manieren en niveaus 

plaats. Er zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: 

de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en Engelse 

taalvaardigheid. 

De BKO is een landelijk erkent certificaat dat 

docenten ontvangen nadat ze middels een 

portfolio hebben aangetoond te bezitten over de 

gewenste didactische competenties om les te 

geven aan een universiteit. Sinds december 2008 

is het beleid van de UT dat alle nieuwe docenten 

het certificaat Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) 

moeten behalen. Sinds april 2012 geldt dat ook 

meer ervaren docenten hun BKO moeten halen. De UT heeft de BKO inhoudelijk doorontwikkeld 

in 3TU- verband. Een Senior Kwalificatie Onderwijs is in voorbereiding. 

Best Practice 

Docentprofessionalisering 

Bij de Faculteit EWI is een formulier 

ontwikkeld waarin het WP hun 

onderwijsactiviteiten en ontwikkeling als 

docent documenteren. Dit is een 

standaard bijlage bij het jaargesprek en 

dient als best practice voorbeeld voor 

andere faculteiten. 
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Omdat de UT internationalisering stimuleert, is sinds 2004 taalbeleid van kracht. Zowel het WP 

als OBP moet voldoen aan een taaleis Engels (niveau C1/C2). 

Als laatste is er een breed aanbod van specifieke trainingen voor docenten en ondersteuners, op 

gebieden als didactiek, onderwijsontwerp, toetsing, etc. 

Carrièreperspectief & loopbaanpaden 

Om onze aantrekkingskracht als werkgever te vergroten en om talentvolle wetenschappers 

optimaal uit te dagen en te faciliteren voert de UT sinds 2009 het Tenure Track- systeem. Vanaf 

die tijd worden in beginsel alle wetenschappelijke vacatures ingevuld volgens het Tenure Track -

systeem 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 leidinggevenden 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 leidinggevenden een managementtraining die wordt aangeboden in 

samenwerking met partners binnen het internationale consortium van de UT; het European 

Consortium of Innovative Universities (ECIU). 

Omdat er binnen het Twentse Onderwijsmodel (TOM) nieuwe onderwijsrollen en –functies zijn 

ontstaan (met name de rollen Modulecoördinator en Tutor) is er behoefte aan nieuwe vormen van 

professionalisering voor onderwijsloopbanen. Daarvoor is een trainingsprogramma ontworpen. 

De verwerking van deze rollen in carrièrebeleid is in ontwikkeling. 

Erkenning in de jaargesprekken 

De intensivering van het UT-onderwijs en daarmee de toenemende onderwijsbelasting van 

docenten noodzaakt een betere erkenning van de onderwijsprestaties in de jaargesprekken. In 

aanvulling op de algemene richtlijnen voor het jaargesprek is hiervoor een handleiding ontwikkeld 

voor leidinggevenden. Deze handleiding is in 2013 voor het eerst per faculteit geïmplementeerd. 

Informatie over het gebruik van de handleiding wordt na een jaar 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 bevorderen, hanteert de UT vanaf de zomer 2011 

een toetskader. In dit toetskader worden voorwaarden voor de toetsing gedefinieerd, 

uiteenlopend van het onderwerp van toetsing tot de inrichting van de kwaliteitszorg op het niveau 

van de opleiding, waaronder het functioneren van de examencommissies. Onderdeel van het 

toetskader zijn verder ook overzichten van de formele taakverdeling rond de toetsing, 

handreikingen voor documenten over de toetsing en best practices. 

Het toetsbeleid en de ondersteuning is voor docenten, examencommissies en bestuurlijk 

verantwoordelijken ontsloten op  http://www.utwente.nl/so/toetsing/.  

http://www.utwente.nl/so/toetsing/
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5.2.4 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

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

ondersteuning: 

- Professionele leeromgeving, faciliteiten en systemen 

- Maatwerk waar nodig; centralisering waar mogelijk 

Professionele leeromgeving, faciliteiten en systemen 

De UT heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd 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 de UT 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. 

Voor het 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 

de training voor informatievaardigheden. Voor studie en leren wordt een learning centre 

ontwikkeld waar studenten kunnen studeren en samenwerken. 

Maatwerk waar nodig; standaardisering waar mogelijk 

De onderwijsondersteuning is samengebracht in het shared service center CES. Het doel hiervan 

is om een hoge kwaliteit en tegelijkertijd efficiënte uitvoering van de dienstverlening te realiseren. 

De onderdelen van CES zijn Study & Career, Onderwijskundige Dienst, International Office, Taal 

Coördinatie Punt, Bureau Onderwijszaken, Centrale Studenten Administratie, Functioneel beheer 

Onderwijssystemen, Student Services en Studentenbegeleiding. 

Vanuit kwaliteits- en beheersmatig oogpunt heeft de UT gekozen voor een vraaggestuurde 

dienstverlening. De dienstverleningskeuzes worden gemaakt vanuit de beschikbare middelen, 

gericht op de prioriteiten van de afnemers. Deze vraagsturing vindt plaats in overleg tussen 

faculteiten en CES in de UCO. 

5.2.5 TOEGANKELIJKHEID EN STUDEERBAARHEID VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING 

De Universiteit Twente erkent en waardeert de diversiteit in de studentenpopulatie en heeft het 

beleid om studenten met een functiebeperking dezelfde kansen op studiesucces te bieden als 

andere studenten. Uitgangspunt is het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle 

studenten, rekening houdend met onderlinge verschillen en overeenkomsten. In de dagelijkse 

praktijk betekent dit dat er, mede door ons kleinschalig onderwijs, veel ruimte is voor individueel 

maatwerk. Dit blijkt ook uit het bovengemiddeld goede oordeel dat deze studentengroep geeft 

over de voor hen relevante voorzieningen op de UT (www.handicap-studie.nl). 

De Universiteit Twente bevindt zich momenteel in een fase van ontwikkeling van individueel 

maatwerk naar proactief doelgroepenbeleid op dit terrein. De rechten van studenten met een 

functiebeperking zijn vastgelegd in het Studentenstatuut. Er is een richtlijn voor begeleiding van 

en voorzieningen voor studenten met een beperking opgesteld om willekeur te voorkomen. Er zijn 

afspraken gemaakt over de voorwaarden waarbinnen faciliteiten worden toegekend 
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De centrale dienst Studentenbegeleiding is een onderdeel van het Centre for Educational 

Support (CES). Zij is verantwoordelijk voor de eerste informatievoorziening richting studenten met 

een functiebeperking, waaronder een jaarlijks introductieprogramma voor nieuwe studenten. Daar 

is expertise aanwezig waar studenten en medewerkers van opleidingen een beroep op kunnen 

doen voor advies over passende voorzieningen en ondersteuning.  

5.3 METEN 

Uitdagende Didactiek 

Informatie over de kwaliteit van gebruikte didactiek wordt verkregen via de eigen evaluaties, de 

reguliere interne en externe onderwijsvisitaties en via onderzoeken als NSE, WO-monitor, ISB en 

Elsevier. 

Gegevens over docentprofessionalisering, loopbaanpaden en beoordelingen worden door HR 

bijgehouden. 

Deze informatie wordt met kengetallen gecombineerd in MISUT 

Toetsing 

Informatie over toetsing wordt verkregen van opleidingen (examencommissies) 

 

Goede ondersteuning 

Informatie over de kwaliteit van de ondersteuning wordt tevens verkregen via de reguliere externe 

visitaties en in onderzoeken als NSE, WO-monitor, ISB en Elsevier. 

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 CES dat is belast met dit beleidsdossier. 

5.3.1 MONITORING VAN DE DIDACTIEK 

Kleinschalig onderwijs is een intrinsiek uitgangspunt 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. Deze meerjarenplanning is in de zomer van 2013 integraal herzien 

op basis van de ervaringen in het ontwerpproces tot dat moment. 

Gedurende het gehele invoeringstraject 2013-2016 worden de nieuwe bacheloropleidingen 

getoetst en gemonitord op basis van de uitgangspunten van TOM. Studenten hebben hierin een 

expliciete rol, 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 deze punten.  

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 worden besproken in het Strategisch Beraad (CvB, 

decanen en wetenschappelijk directeuren). 



  Kritische Reflectie Versie 3.2, p. 26 

De voortgang van het BKO-beleid wordt frequent gemonitord. In december 2012 bedroeg het 

aandeel docenten met een BKO 20%. De prestatieafspraak met OCW voor eind 2015 is om dit 

percentage te verhogen tot 45%. De UT kiest hierbij voor een gedifferentieerde aanpak voor 

nieuwe, ervaren en zeer ervaren docenten (> 20 jaar werkervaring).  

Ook monitort HR periodiek Engelse taalvaardigheid als onderdeel van docentprofessionalisering.  

5.3.2 MONITORING VAN DE TOETSING 

Op het moment van schrijven van deze reflectie wordt het toetsbeleid kritisch herzien, vanwege 

de invoering van meer projectonderwijs. 

5.3.3 MONITORING VAN ONDERSTEUNING 

Monitoring van de centrale onderwijsondersteuning is onderdeel van de reguliere voorjaars- en 

najaarsoverleggen (vojo- en najo- cycli ) van het CvB met CES. In deze besprekingen komen de 

omvang en de kwaliteit van de dienstverlening, mede op basis van periodieke 

ondersteuningsrapportages die jaarlijks worden geagendeerd in de UCO, aan de orde. In 

laatstgenoemde rapportage komen ook de inzichten ten aanzien van de adequaatheid van de 

geboden onderwijsondersteuning als resultaat van de vraagsturing naar voren. 

Sinds 2011 is in het kader van het programma Top Onderwijs Ondersteuning (TOO) een aantal 

strategiedagen gehouden over de onderwijsondersteuning . Daar wordt de laatste stand van 

zaken gepresenteerd en bediscussieerd wat de volgende stappen moeten zijn. 

Los van deze jaarlijkse evaluatiecycli is in 2011 besloten tot een systeem van vierjaarlijkse 

visitaties van de diensten en directies. De opdrachtgever van deze visitatie is de secretaris van 

de universiteit, namens het CvB. Deze benoemt een visitatiecommissie waarin onafhankelijkheid, 

kwaliteit en expertise centraal staan. Deze commissie bestaat minimaal uit: 

 Een 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 worden 

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 desbetreffende dienst een plan van aanpak voor verbetering op dat 

wordt vastgesteld door het CvB. De realisatie van dit plan van aanpak wordt gemonitord in de 

voor- en najaarsoverleggen tussen diensten en CvB. 

5.3.4 MONITORING VAN STUDEERBAARHEID VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING 

De rapportage op dit beleidspunt is integraal onderdeel van de periodieke CES rapportage en 

besprekingen in vojo en najo. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor externe 

onderzoeken op dit terrein.  

In benchmarks van de toegankelijkheid scoort de UT op 5 van de 7 criteria boven het landelijk 

gemiddelde. De overige 2 zijn gemiddeld. 
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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 Engelse taalbeheersing 

afgelegd, in 25% vrijgesteld op basis van de vrijstellingscriteria en moet 45% nog een class 

assessment afleggen. Begin 2013 is besloten om de inhaalslag nog minimaal een jaar voort te 

zetten. In 2012 zijn goede stappen gezet (70 class assessments afgenomen), maar door de 

tijdsinvestering die het inventariseren van de doelgroep, het proces inrichten en de registratie 

organiseren heeft tijd gekost, is de inhaalslag nog niet afgerond. 

Onderdeel van de kwaliteitszorg rond toetsing is de toevoeging van een onderdeel toetsanalyse 

in de BKO en een aanbod aan vervolgtrainingen voor zowel docenten als leden van 

examencommissies. Daarnaast is in de afgelopen jaren door de examencommissies onderling 

gewerkt aan een richtlijn voor de Onderwijs- en Examenregeling, bestaand uit een instellingsdeel 

dat door alle commissies wordt gebruikt en een specifiek deel dat per opleiding verschilt. 

Momenteel wordt op dezelfde manier gewerkt aan handreiking voor de Regels & Richtlijnen van 

de Examencommissies en een Reglement van Orde voor de toetsen. 

Om borging van de bestaande praktijk en richtlijnen zeker te stellen, wordt in 2013 integraal 

beleid over ‘studeren met een functiebeperking’ vastgelegd in een beleidsnotitie die ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan het instellingsbestuur. De komende jaren wordt dit beleid in 

de praktijk getoetst en waar nodig bijgesteld, opdat het geheel van regels en faciliteiten voor 

studenten met een functiebeperking nog meer eenduidig en transparant wordt uitgevoerd. De 

volgende verbetermogelijkheden worden in ieder geval onderkend: 

 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. 

In 2011 is het taalbeleid geëvalueerd. Op grond daarvan legt het aangescherpte taalbeleid eerst 

de focus op het verbeteren van de kwaliteit van het Engelstalig onderwijs. Concreet resulteert dit 

in een herziene taaleis voor docenten in lijn met de landelijke norm, een aangepast assessment 

(class assessment), uitbreiding van de capaciteit van het Taal Coördinatie Punt (TCP), een 

nieuwe procedure en verbeterde registratie en monitoring (Oracle HR). In april 2012 is gestart 

met het laten afleggen van een class assessment door docenten die les geven in het Engels. 

Daarbij nodigt een taalcoördinator binnen elke faculteit alle docenten die les geven in het Engels 

en die niet zijn vrijgesteld uit, om deel te nemen aan een class assessment..  

5.5 ORGANISATIE 

Taak Verantwoordelijk 

 Kleinschalig onderwijs 

 Student in de rol als onderzoeker, ontwerper en organisator 

 Student als partner 

 Inspirerende Docenten 

 Toetsbeleid 

 Programmabureau TOM 

 Programmabureau TOM en 

TGS 

 

 Opleidingen 

 HR 
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 Toegankelijkheid en studeerbaarheid  CES-OD 

 CES-SB 

 Centrale onderwijsondersteuning 

 Vraaggestuurde dienstverlening 

 Projectmatige ondersteuning voor invoering TOM en 

herontwerp dienstenaanbod 

 Professionele leeromgeving, faciliteiten en systemen 

 CES 

 UCO 

 TOO 

 

 CES, B&A 

 

 

5.6 KRITISCHE REFLECTIE 

Met de invoering van TOM is de didactische vorm van het bacheloronderwijs sterk in 

ontwikkeling. Sterke punten als kleinschaligheid en direct contact tussen staf en studenten 

worden daarbij gekoesterd. Een risico zien we in de hoge werkdruk die deze veranderingen met 

zich mee brengen, temeer nu de instroom ook sterk aantrekt. Financiële ruimte om hier 

oplossingen te bieden is zeer beperkt, temeer omdat de bekostiging  van de groei twee jaar na-

ijlt. 

Kwaliteit van docenten is voor ons een hoofdaandachtsgebied met grote uitdagingen. De hoge 

motivatie voor het onderwijs moeten we behouden, zeker nu de onderwijsdruk toeneemt. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met beperkte financiële middelen en ook een toenemende 

druk op de onderzoeksagenda, waardoor de individuele docent en ook de instelling in een 

figuurlijke spagaat dreigt te geraken. De ervaringen met het tenure track systeem, de 

onderwijsincentives voor ATLAS studenten en nieuw projecten ten aanzien van de erkenning van 

onderwijs in jaargesprekken zullen ons de inzichten geven die nodig zijn voor het blijvend 

motiveren van onze staf voor de onderwijstaken. 

Op het punt van ondersteuning van studenten met een functiebeperking scoort de UT zeer goed, 

zo blijkt in landelijke benchmarks. Dit is het resultaat van toewijding en ‘regelruimte’ op lokaal 

niveau en is daarmee een goed voorbeeld van de Twentse kwaliteitscultuur. Het beleid dat hier 

ontwikkeld wordt, houdt rekening met deze sterkte en zal vooral meer efficiëntie in de 

ondersteuning mogelijk maken. Dit moet zich nog bewijzen.   

 

De ondersteuning ontwikkelen we mee in lijn met het onderwijs. Blijvend aandachtspunt is de 

kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning. Een goede interactie en afstemming tussen 

aanbieder en afnemer is hiervoor cruciaal om de juiste keuzes te kunnen maken. In een 

organisatie met krimpende middelen en hoge ambities ten aanzien van 

onderwijskwaliteitsverbetering is dit soms moeilijk te realiseren. 
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6 UITSTROOM 

 

6.1 VISIE 

UT-studenten moeten de opleiding uitstromen met een erkend hoogwaardige kwalificatie. Daar 

slagen we zeer goed in. Om dit te borgen is het niettemin noodzakelijk dat de UT intensieve 

relaties onderhoudt met het afnemend veld. Naast het gebruik van gastdocenten, praktijkraden / 

werkveldcommissies en externe stage- en afstudeerplaatsen door de opleidingen en de 

projectmatige en wetenschappelijke contacten van onze medewerkers met publieke en private 

organisaties en instellingen, bieden de alumnirelaties, het post-initiële onderwijs en valorisatie-

activiteiten de noodzakelijke klankbordinformatie. 

De relatie met het werkveld en de regionale economie is niet enkel om inhoudelijke redenen van 

belang. Met een terugtrekkende overheid worden we als instellingen meer afhankelijk van de 

private sector. Ons netwerk is daarin het centrale instrument. Met partijen in de private sector, 

evenals met lokale overheden en niet-gouvernementele organisaties werken we steeds 

intensiever aan onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van na- en bijscholing en post-

initiële programma’s. 

6.2 BELEID 

6.2.1 ALUMNIRELATIES 

Inhoudelijk 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. Ook betrekken we alumni 

actief bij het (verder) ontwikkelen van curricula of bij visitaties. Alumni zijn onze ambassadeurs, 

ons contact met het werkveld en onze (toekomstige) klanten. 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. 

6.2.2 POST-INITIEEL ONDERWIJS 

Met 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 initiële onderwijs in de bachelor- en masterfase biedt de UT een ruim aanbod van 3 P

e
P 

cyclus- onderwijs en -onderzoek, hetzij binnen de Twente Graduate School dan wel via een 

traject tot de Professional Doctorate in Engineering (PDEng) binnen het 3TU Stan Akkermans 

Instituut (SAI). 

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 

(postacademische) lerarenopleidingen en professionaliseringscursussen voor docenten in het 

voortgezet en hoger onderwijs ( 49TUhttp://www.utwente.nl/elan/U49T). PLD verzorgt een breed scala aan 

postacademische masters, leergangen en master classes voor domeinen binnen de publieke en 

http://www.utwente.nl/elan/
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private sector (49TUhttp://www.utwente.nl/onderwijs/pld/U49T). Het ITC 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 rol gaat spelen (met 

ITC als casus). De post-initiële opleidingen zijn ingebed in de structurele kwaliteitscycli. 

6.2.3 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. Eerder wezen we al op het feit dat 

vanuit het onderzoek van de UT al meer dan 900 bedrijven zijn opgezet, waarvan vele 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 labs. Het Kennispark Twente is de grote katalysator van dit proces. 

Ook bedrijven die niet vanuit de UT zijn ontstaan, hebben steeds vaker een duidelijke 

aanwezigheid op de campus en worden via samenwerking op onderzoek ook zichtbaar in het 

onderwijs. Voorbeelden zijn Siemens bij ‘imaging’ in de biomedische technologie, of Boeing bij de 

ontwikkeling van kunststoffen 

De UT-ambitie om het jaarlijks 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 

Ook de post-initiële opleidingen zijn ingebed in de structurele kwaliteitscycli en worden als 

zodanig gemonitord. 

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 nu 

gewerkt aan een meer gestructureerd alumni-beleid. De impact van onze alumni wordt vergroot 

door hen structureel op te nemen in werkveldcommissies of praktijk- / adviesraden. 

6.5 ORGANISATIE 

Taak Verantwoordelijk 

 Werkveldcommissies en praktijkraden 

 Alumni 

 Post-initieel onderwijs 

 Valorisatie 

 Opleidingen 

 Development Office 

 BPO 

 Kennispark 

http://www.utwente.nl/onderwijs/pld/
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6.6 KRITISCHE REFLECTIE 

Alumnirelaties is een veld dat we pas recent systematisch aan het ontginnen zijn. Er is nog veel 

werk te verrichten. Deze gaan in de toekomst van nog meer belang worden; zowel vanwege de 

bijdrage van alumni aan de kwaliteit (en de blijvende relevantie) van ons onderwijs, als ook 

vanwege de financiële positie van de instelling bij een zich geleidelijk terugtrekkende overheid. 

Initiatieven rond Leven Lang Leren en het faciliteren van netwerken leveren vooralsnog materieel 

mondjesmaat resultaat op. 
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7 INTEGRALE ORGANISATIE VAN DE KWALITEITSZORG 

 

Centraal uitgangspunt binnen de UT is dat professionals op de werkvloer een groot aandeel 

hebben in de kwaliteitszorg voor het onderwijs. Op deze wijze wordt zo goed mogelijk 

aangesloten bij de lokale behoeften als gevolg van de verscheidenheid in typen opleidingen, 

cultuur en omvang. Dit draagt 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, zonder afbreuk te doen aan het 

streven naar gezamenlijkheid en uniformiteit waar mogelijk of noodzakelijk; in het bijzonder met 

betrekking tot de dienstverlening. 

Het kwaliteitszorgsysteem van de UT onderscheidt 4 niveaus (onderwijseenheid, opleiding, 

faculteit en instelling). Elk van deze niveaus hanteert zijn eigen verbeterprocessen en 

instrumenten en het bovenliggende niveau ziet hierop toe middels gestandaardiseerde 

rapportages. De mate van detail verschilt aldus per niveau. De ondersteunende diensten staan 

naast deze keten en rapporteren direct aan het instellingsbestuur. 

Het College van Bestuur stelt zich op de hoogte van de kwaliteit van het onderwijs en van het 

functioneren van het kwaliteitszorgsysteem via de regelmatige controle op KPI’s, de jaarlijkse 

bespreking van jaarplannen en hun realisatie (in respectievelijk najaars- en voorjaarsoverleggen), 

de jaarlijkse bespreking van door accreditatiecommissies voorgestelde opleidingsverbeteringen 

en via direct contact met sleutelpersonen in het onderwijsproces. 

In 2010 is dit model in een notitie over een Instellingskwaliteitszorgsysteem (IKS) door de UT 

vastgesteld. Binnen dit IKS zijn tevens toetsbeleid, docentkwaliteit en studieloopbaanbegeleiding 

benoemd als prioriteitsgebieden waar extra aandacht aan wordt besteed. Dit IKS geeft het 

vigerend kader voor de kwaliteitszorg. Op het moment van schrijven wordt gewerkt aan een 

update van dit kader. Deze update is primair van logistieke aard en heeft als doel om de 

meetcycli onderling beter af te stemmen en meer in lijn te brengen met jaarcycli op verschillende 

niveaus in de organisatie. 

7.1 INVULLING VAN DE KWALITEITSZORGCYCLI 

De 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. Van belang voor een goed functionerend systeem is de interactie binnen en tussen de 

onderscheiden niveaus. 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de kwaliteitscycli in de onderwijsorganisatie. In 

appendix 2 wordt meer in detail ingegaan op de instrumenten. 
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Op alle niveaus wordt intensieve en structurele aandacht gegeven aan de kwaliteit van het 

onderwijs, maar in termen van PDCA valt op dat beleidsformulering en beleidsimplementatie 

(Plan & Do) meer zijn geformaliseerd, dan monitoring en verbetering (Check & Act). Een tweede 

observatie is de systematische aandacht voor de kwaliteit binnen de cycli in onze organisatie. 

Voor de verbinding tussen de cycli horizontaal (op gelijk niveau) gebruiken wij vaak collegiaal 

overleg en informele platforms, bijvoorbeeld van studieadviseurs, kwaliteitszorgmedewerkers en 

van internationaliseringscoördinatoren. Voor de verbinding verticaal (op verschillende niveaus) en 

horizontaal hebben wij de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) heringericht. Verder 

worden verbeteringen aangebracht in de organisatorische inrichting van het onderwijs en is een 

systeem van verzameling en deling van (management)informatie ontwikkeld (MISUT). Dit 

systeem wordt in de volgende secties nader toegelicht. MISUT heeft zich bewezen als een 

essentieel onderdeel van onze monitoringsystematiek. De laatste sectie adresseert het 

instellingsbrede systeem van kwaliteitsmeting en evaluatie. 

7.2 ONDERWIJSGOVERNANCE (STURING EN REALISATIE ) 

7.2.1 STURING  

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de onderwijsvisie en 

de strategie van de instelling. Dit komt onder meer tot uiting in de vaststelling van het 

onderwijsaanbod, de vertaling daarvan in een richtlijn OER (in het streven naar meer 

uniformiteit), besluitvorming over nieuwe opleidingen en vaststelling van Zelfevaluatierapporten in 

het kader van (her)accreditaties. In het zogenaamde CvB-Decanenoverleg vindt met de 

decanen verdere afstemming en coördinatie van het universitair onderwijsbeleid plaats. Met 

name voor de integrale coördinatie van de onderwijsvernieuwing in de bachelorfase is recent 

door het CvB de Decaan Onderwijsvernieuwing benoemd. Deze laatste vormt een aanvullende 

link tussen het CvB, het CvB-D overleg en de onderwijsprocessen. 

De herziening van de governance (bestuursmodel) van de UT is, als belangrijk onderdeel van de 

strategie RoUTe 14+, vanaf eind 2011 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, meer sturing kon 

worden gegeven aan de samenhang en organisatie van het onderwijsaanbod.  

Tegen deze achtergrond wordt de introductie van het nieuwe onderwijsmodel (TOM) in het 

bacheloronderwijs door ons benut om het kwaliteitszorgsysteem van het onderwijs te versterken 

en in te bedden in de organisatie. Gekozen is voor de invoering van de rol/functie van 

onderwijsdirecteur, die vanuit een faculteit zitting heeft in de universitaire commissie onderwijs 

(UCO) en die namens de decaan de volgende taken en verantwoordelijkheden op zich neemt:  

 Bewaken van de onderwijsfilosofie, bewaken van de inzet didactische werkvormen 

(conform TOM), bewaken van de samenhang opleidingen, 

 Bewaken en borgen efficiency, prestaties en kwaliteit van de opleidingen (‘control’), 

 Aansturing van de ondersteuning voor het onderwijs in de faculteit, 

 Afstemming met de voor de implementatie van onderwijsprocessen verantwoordelijke 

diensten (koppeling beleid en implementatie). 

De zorg voor de kwaliteit van de opleiding blijft ten principale bij het facultaire bestuur (decaan). 

De opleidingsdirecteuren (OLD’s) zijn conform de WHW verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

kwaliteit en de eindtermen van hun opleiding. De UT kiest niet voor het model van een 

opleidingsbestuur met meerdere personen. 
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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 en de servicecentra 

vormgegeven. 

De Raad van Toezicht (RvT) ziet 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 o.a.: Profieldocument + Prestatieafspraken OCW, Nieuw Onderwijsmodel UT, 

Governance UT, Stand van Zaken Programma-onderwijsvernieuwing, Stand van Zaken 

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 periodiek overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit 18 leden (9 studenten en 

9 personeelsleden). De UR stelt zich kritisch, maar constructief op. 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 (instemmingsrecht) bij de 

besluitvorming over de 

onderwijsvernieuwingsagenda heeft de UR, 

zich in de afgelopen jaren onder andere 

gebogen over het starten van nieuwe en het 

sluiten van bestaande opleidingen, het 

instellen van Numerus Fixus, de richtlijn OER, 

het UT-toetskader, het Bindend Studieadvies, 

docentprofessionalisering, facultaire 

herinrichting en onderwijs-governance. 

Daarmee is de UR naast een orgaan dat in 

formele zin van belang is, direct mede 

bepalend voor het onderwijs- en 

kwaliteitsbeleid. Twee keer per jaar - in 

december en juni - bespreekt de 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 Commissie Onderwijs (UCO), momenteel het belangrijkste adviesorgaan voor 

het College van Bestuur. Deze wordt voorgezeten door de Decaan Onderwijsvernieuwing, die 

opereert namens de Rector. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB, heeft de 

UCO de integrale operationele eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskwaliteitssysteem van 

de UT. De commissie accrediteert bijvoorbeeld de minoren, op basis van onderzoeken door de 

VAC (Validatie- en Accreditatiecommissie) en heeft het Platform Kwaliteitszorg (zie verderop), 

dat een adviserende functie heeft, ingesteld. Op terreinen waar de onderwijsverantwoordelijkheid 

bij Faculteiten en opleidingen ligt, heeft de UCO tot taak te zorgen voor afstemming en waar 

mogelijk of noodzakelijk harmonisatie van processen en regels. Afstemming met het 

instellingsbeleid loopt via de Decaan Onderwijsvernieuwing. 

UCO:  

De UCO bestaat uit de Decaan Onderwijs-

vernieuwingen (voorzitter), de facultaire 

onderwijsdirecteuren, de Directeur Strategie & 

Beleid en de Directeur van het Centre for 

Educational Support (CES) (als regisseur van de 

ondersteuning van het primaire proces). De UCO 

wordt ondersteund door het hoofd van het 

Programmabureau onderwijsvernieuwingen, een 

secretaris, een stafmedewerker van S&B en 

vergadert iedere vier weken. De nieuwe UCO 

beoogt een integrale agenda voor het onderwijs op 

te stellen en te implementeren. Vanuit de 

Universiteitsraad participeren twee studenten. 

De Onderwijsdirecteuren komen halverwege de 

UCO-vergadercyclus informeel bijeen als 

‘Kernteam’ om ervaringen uit te wisselen en af te 

stemmen. 
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7.2.2 REALISATIE 

De eindverantwoordelijkheid voor de realisatie en dus de bewaking van de kwaliteit en borging 

van het onderwijs op facultair niveau ligt, conform de WHW, bij de decaan. De decaan heeft, als 

eerste aanspreekpunt voor het CvB als het gaat om onderwijsaangelegenheden, zitting in het 

CvB-D(ecanen)overleg en Strategisch Beraad. Iedere faculteit kent een faculteitsraad, waar ook 

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 onderwijs en kwaliteitszorg.  

De decaan delegeert de uitvoering van de kwaliteitsbewaking en borging van de filosofie van het 

onderwijs geheel of gedeeltelijk naar de opleidingsdirecteur (OLD). De OLD functie wordt bij 

voorkeur door een Hoogleraar of UHD ingevuld. Hij/zij zorgt voor de uitvoering, organisatie en 

evaluatie van het onderwijs in afstemming met de onderwijsondersteuning, georganiseerd binnen 

het servicecentrum CES. 

In veel gevallen wordt de OLD ondersteund door een opleidingscoördinator. Deze functionaris 

draagt zorg voor de beleidsondersteuning van de opleidingsdirecteur en is verantwoordelijk voor 

de organisatorische, procedurele en inhoudelijke coördinatie en afstemming van het onderwijs in 

de betreffende opleiding. Ook voor klachten over de opleiding, vakken, of anderszins wordt in 

eerste instantie de opleidingscoördinator aangesproken. Indien nodig wordt een 

vertrouwenspersoon ingeschakeld. 

De nieuwe bacheloropleidingen zijn opgebouwd uit modules die bestaan uit meer disciplinaire 

inhouden en een thematisch project. Deze modules worden gecoördineerd door een 

modulecoördinator, een rol die is belegd bij één van de bij de module betrokken docenten. De 

Modulecoördinator is primus inter pares van een groep docenten die gezamenlijk het onderwijs 

verzorgen binnen een module. Deze coördinator 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 . 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 te fungeren.  

Voor de doorlopende leerlijnen, zoals Wiskunde en Methoden & Technieken, is de 

organisatorische en inhoudelijke verantwoordelijkheid per lijn belegd bij een van de OLD’s. 

De organisatie van het masteronderwijs kan niet los gezien worden van de organisatie van het 

bacheloronderwijs. Voor een masteropleiding blijft een OLD verantwoordelijk. Echter met de 

nieuwe organisatie van het bacheloronderwijs beogen we onder meer een sterkere borging van 

de werking van het kwaliteitssysteem inclusief het volgen van de prestatie-indicatoren zoals 

rendementen, langstudeerders etc.. Uit oogpunt van efficiency en verhoging van de kwaliteitszorg 

van onze masteropleidingen worden de kwaliteitszorgaspecten voor het masteronderwijs bij 

voorkeur zoveel mogelijk verzorgd vanuit dezelfde organisatie als die van het bacheloronderwijs. 

Op opleidingsniveau kennen we uiteraard ook de twee wettelijk voorgeschreven commissies. 

Deze hebben een bijzonder belangrijke rol als het gaat om de kwaliteit van de opleidingen. Het 

betreft (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 masteropleiding; 

 de wijze van uitvoering van de OER van bachelor- en masteropleiding jaarlijks te 

beoordelen; 
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 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 

De OLC adviseert over onder andere de studeerbaarheid en het studierendement van de 

opleiding. Deze commissie is bij uitstek het orgaan waarin studenten mee kunnen praten over de 

kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.  

Ad. 2  Elke opleiding kent een Examencommissie; in de faculteit MB is gekozen voor een 

honderd procent personele overlap tussen de verschillende examencommissies om zo tot een 

eenduidig beleid te komen. 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 toten binnen het 

kader van de OER). 

In de WHW zijn 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 examencommissie de 

desbetreffende verantwoordelijken op de hoogte en houdt ze toezicht op de genomen 

maatregelen en het resultaat daarvan. De examencommissie doet verslag van haar 

werkzaamheden aan de decaan. 

Enkele opleidingen kennen een zogenaamde onderwijskwaliteitscommissie (OKC). Deze 

commissie ondersteunt / faciliteert docenten die vakevaluaties uitvoeren. De OKC rapporteert 

aan de opleidingscommissie en de opleidingsdirecteur, en vaak ook aan de Examencommissie. 

Dienstverlening 

De dienstverlening aan het onderwijsproces wordt op dit moment tegen het licht gehouden in het 

genoemde project TOO (zie hoofdstuk 2). 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 nieuw Center for Educational Support (CES), 

waar de onderwijsdienstverlening bij elkaar zal worden gebracht. 

Voor training, advisering en coaching ten behoeve van de opleiding kan de OLD een beroep 

doen op de Onderwijskundige Dienst (OD). 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. Onder de doelgroep van de OD vallen opleidingsdirecteuren, 

docenten, promovendi, studenten en anderen die op de één of andere wijze betrokken zijn bij de 

uitvoering van het onderwijs.  

Bij alle faculteiten is een coördinator kwaliteitszorg aangewezen. Deze zet, in overleg met de 

onderwijsdirecteur, op hoofdlijnen de beleidslijnen op het gebied van kwaliteitszorg uit en doet 

voorstellen omtrent onder andere de ontwikkeling van toetsen, aanpak van vakevaluaties, 

docentprofessionalisering, etc. De coördinatoren kwaliteitszorg vormen samen met 
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vertegenwoordigers van de diensten en de concerndirectie S&B het Platform Kwaliteitszorg. Dit 

(informele) platform adviseert de UCO gevraagd en ongevraagd over kwaliteitsonderwerpen. Ook 

onderneemt het Platform in opdracht van UCO specifieke acties, zoals recentelijk de ontwikkeling 

van module-evaluaties.  

Bijzondere eenheden 

Binnen de huidige onderwijsorganisatie is een aantal eenheden (vooralsnog) buiten faculteiten 

georganiseerd, zoals Twente Graduate School (TGS), ATLAS University College (UC) en Twente 

Academy (voorheen 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. Het University College 

ATLAS is in wettelijke zin een opleiding als de andere, met een eigen OLD. Voor ATLAS geldt dat 

naast de bestuurlijk verantwoordelijke Decaan, een aparte Dean is benoemd als academisch 

boegbeeld en verpersoonlijking van het profiel van ATLAS. Daarnaast heeft ATLAS een bestuur 

waarin alle decanen zijn vertegenwoordigd. 

7.3 KWALITEIT EN DELING VAN MANAGEMENTINFORMATIE (MISUT) 

De UT is in januari 2008 gestart met de ontwikkeling van een Management Informatie Systeem 

voor de UT (Project MISUT). 

 

Inmiddels is dit systeem 

grotendeels ingericht en worden het UT bestuur (CvB en RvT), het management van de UT (MT-

leden van de faculteiten, instituten, concerndirecties en servicecentra) en de 

Fig. 3: MISUT Informatiepiramide 
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beleidsvoorbereidende- en beleidsondersteunende eenheden voorzien van gestandaardiseerde 

managementinformatie op het gebied van financiën, onderwijs, onderzoek en personeel.  

MISUT is uitgegroeid tot een belangrijk instrument in onze kwaliteitsbewaking. 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 om prestatie-indicatoren 

voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daaronder gaat het om informatie voor 

decanen en wetenschappelijk directeuren op het niveau van de afzonderlijke faculteiten en 

onderzoeksinstituten. Deze informatie kan verder uitgesplitst worden naar bijvoorbeeld 

afzonderlijke opleidingen. 

Het datawarehouse bevat een groot assortiment gegevens betreffende het functioneren van de 

UT. Omdat de database ook historische gegevens bevat is het mogelijk trends te analyseren en 

op maat informatie te genereren ter ondersteuning van de managementprocessen. Vanaf eind 

2012 is een groot aantal (standaard) rapportages binnen MISUT operationeel. Deze beslaan de 

onderwerpen onderwijs, onderzoek, financiën. en personeel. De managementinformatie over 

onderwijs bevat onder andere gegevens over instroom, rendementen, uitvallers en studiesnelheid 

MISUT wordt gevoed door universitaire en landelijke informatiesystemen. P0F

1
P In de afgelopen jaren 

heeft de UT veel interne informatie bijeengebracht in MISUT en wordt sleutelinformatie op een 

betrouwbare en vergelijkbare wijze toegankelijk gemaakt. 

In de verdere ontwikkeling van MISUT staan 2 onderwerpen centraal naast het beheer van het 

systeem. Allereerst wordt overwogen om de gebruikersgroep te verbreden. Daarnaast worden de 

terreinen valorisatie en faciliteiten als domeinen verder ontwikkeld in 2013-2014.  

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 

periodiek gemeten en geëvalueerd 

door de uitvoerende eenheden zelf 

met input van medewerkers, 

studenten en soms ook onder alumni 

en vertegenwoordigers van het 

beroepenveld. Faculteiten en 

opleidingen bijvoorbeeld meten en 

evalueren de kwaliteit van hun 

programma’s. De in Osiris opgeslagen 

studievoortgangsinformatie vormt 

hierbij een belangrijke basis die direct 

en via de BOZ toegankelijk is voor 

docenten en opleidingsdirecteuren. 

CES ondersteunt hierbij middels het 

                                                      

1
  http://www.utwente.nl/misut/. 

Kwaliteitsdashboard 

Ter ondersteuning van de monitoring van de kwaliteit van het 

onderwijs wordt op centraal niveau een vinger aan de pols 

gehouden met het UT Kwaliteitsdashboard . Deze bestaat uit 

prestatie-indicatoren (KPI’s) met betrekking tot: 

 de organisatie: samenstelling van de instroom en 

studentenpopulatie, personele inzet en voorzieningen. 

 waardering: door studenten, afgestudeerden en peers. 

 de resultaten: diploma’s, deelname in 

excellentietrajecten, mobiliteit, rendementen, 

studiesnelheid en doorstroom. 

Het kwaliteitsdashboard is gebaseerd op 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 

overleggen tussen centraal en decentraal niveau. 

http://www.utwente.nl/misut/
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genereren van rapporten op opleidingsniveau / cohort niveau en bij specifieke vragen. CES meet 

en evalueert de ondersteuning 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 onderwijsbeleidsinitiatieven, die worden ontwikkeld door de UT 

beleidsdirecties in samenspraak met de relevante uitvoerende eenheden, worden meting en 

evaluatie zoveel mogelijk direct belegd bij de beoogde uitvoerende eenheden en worden in de 

beginfase veelal specifieke meet-, rapportage- en evaluatiemomenten afgesproken. Voor de zeer 

omvattende beleidsinitiatieven zoals TOM, ATLAS, TOO en PKM zijn projectorganisaties 

opgericht die tevens zijn belast met de periodieke meting en evaluatie van het nieuwe beleid. 

Waar mogelijk 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 actuele onderwijsvernieuwingsprojecten. 

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 (zie tekstbox). Anderzijds gebeurt dat 

via het opstellen en analyseren van periodieke rapportages (maand en kwartaal) voor alle 

faculteiten, instituten, diensten en projectorganisaties, waarin de belangrijkste 

onderwijskwaliteitsindicatoren zijn opgenomen. Deze rapportages worden voorbereid door FEZ-

IR. 

 

Naast interne meting en evaluatie zijn periodieke externe onderzoeken en beoordelingen van 

groot belang voor de sturing van de onderwijskwaliteit. De beoordeling door de visitatiepanels 

tijdens de opleidingsaccreditaties vormen een belangrijke input voor de kwaliteit van de 

opleidingen en worden individueel 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 in dit gesprek staan de eventueel te nemen 

verbetermaatregelen alsmede verdere opmerkingen van het panel en/of van interne betrokkenen. 

Afhankelijk van de aard van de verbeterpunten worden afspraken gemaakt over 

vervolgmonitoring. Recent uitgevoerde of aanstaande visitaties zijn onderwerp van gesprek bij de 

Vojo’s en Najo’s. 

Voorjaars- en najaarsgesprekken tussen CvB en decanen  

In het voorjaarsoverleg worden de jaarverslagen inclusief de onderliggende jaarrekeningen van de 
faculteiten en onderzoeksinstituten besproken met het College van Bestuur. Het voorjaarsoverleg (Vojo) 
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 ook 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) wordt in de eerste plaats vooruitgeblikt op het komende jaar. De 
faculteiten en onderzoeksinstituten presenteren het jaarplan voor de betreffende eenheid aan het College 
van Bestuur. Hier worden prestatieafspraken gemaakt met de eenheid voor komend jaar. Daarbij wordt 
ook gerefereerd aan de prestatieafspraken binnen 3TU verband, met het ministerie en ook aan de 
prestaties op de verschillende monitoring instrumenten.  
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7.5 KRITISCHE REFLECTIE 

De kwaliteitszorg van het onderwijs is uitgebreid in de UT-organisatie opgenomen. Hetis een 

onderwerp dat sterk in ontwikkeling is, mede vanwege de invoering van TOM, maar ook vanwege 

de toenemende noodzaak tot externe verantwoording. In de organisatie vindt veel inhoudelijke en 

organisatorische afstemming plaats, vaak  via collegiaal overleg en in informele platforms. De 

meting en evaluatie in het onderwijs vindt op uitgebreide schaal plaats en wordt ondersteund 

door een sterk ontwikkeld MISUT en het gebruik van Osiris. Hierdoor zijn we in staat gericht te 

sturen op de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van het onderwijs, op vak-, opleidings-

, facultair- en instellingsniveau. 

Vanzelfsprekend zijn er ook punten die onze aanhoudende aandacht vragen. Zo moeten we bij 

alle vernieuwingen voldoende aandacht houden voor de monitoring en bijsturing van de 

individuele projecten en de samenhang daartussen. Ook het verticaal en horizontaal verbinden 

van de kwaliteitscycli vergen onze blijvende aandacht. UCO en MISUT zijn hier belangrijke 

instrumenten. De follow-up naar aanleiding van de visitatieoordelen meer herkenbaar worden 

ingebed in de P&C cyclus. MISUT moet verder ontwikkeld worden waarbij we kritisch kijken naar 

de kwaliteit van de informatie, het gebruik en de gebruikservaringen tot nu toe. De 

organisatorische inrichting en de sturing op de inhoud, kwaliteit en ondersteuning van het 

bacheloronderwijs is met de invoering van TOM opnieuw vormgegeven en moet zich in de 

komende jaren verder ontwikkelen.  

De resultaten van landelijke onderzoeken waarin de kwaliteit van ons onderwijs wordt beoordeeld 

en vergeleken met andere instellingen komen gedurende het jaar beschikbaar. Op die momenten 

worden zij in de reguliere CvB vergaderingen besproken alsmede in het maandelijkse overleg 

tussen de het CvB en de decanen (CvB-D). Daarnaast worden de verschillende resultaten binnen 

facultaire- en opleidingsbesturen besproken. Indien nodig vindt overleg plaats tussen het CvB en 

de betreffende opleiding(en). Het systematisch omgaan met deze resultaten en het in 

samenhang met interne analyseresultaten analyseren van de uitkomsten ten behoeve van 

verdere sturing wordt verder ontwikkeld 

 

 

 

 

 

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 2 maanden na ontvangst van 

het visitatierapport, op grond waarvan de accreditatieaanvraag wordt gedaan, vindt een gesprek 

plaats tussen de rector en de verantwoordelijke opleidingsdirecteur en de decaan over de 

opmerkingen/aanbevelingen van de visitatiecommissie. Tijdens dit gesprek worden afspraken 

gemaakt over in te zetten verbeteracties. De resultaten worden vastgelegd in een kort verslag. De 

status van de afgesproken acties wordt meegenomen in een vervolggesprek, bijvoorbeeld tijdens het 

najaarsoverleg. 
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8 CONCLUSIE: STERKTES EN ONTWIKKELPUNTEN IN DE 
ONDERWIJSORGANISATIE 

 

De UT is in control over haar onderwijs. Dat blijkt onder meer uit de track-record die is 

opgebouwd met de voortdurend (zeer) positieve accreditatieverslagen van onze opleidingen. Dit 

in control zijn ontlenen wij aan een grote betrokkenheid bij het onderwijs in alle lagen van de 

organisatie, aan de uitgebreide collegiale samenwerking naast formele overlegstructuren en aan 

een sterk ontwikkelde onderwijsvisie. Hiermee zijn we in staat duidelijke sturing aan het onderwijs 

te geven. Dit komt tot uiting in ons programma voor de onderwijsvernieuwingen, en het beleid op 

instroom, inhoud, didactiek en uitstroom. De relatieve kleinschaligheid van de UT staat daarnaast 

directe lijnen toe tussen het CvB en onderwijsverantwoordelijken ‘op de werkvloer’. 

In dit laatste hoofdstuk brengen we de bevindingen uit ons zelfonderzoek in de vorige 

hoofdstukken samen als sterktes en ontwikkelpunten. Waar we in de vorige hoofdstukken het 

onderwijsproces als ordeningsprincipe hebben gebruikt, kantelen we de bevindingen hier naar de 

vijf criteria uit het NVAO-kader voor de instellingsaudit. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattend schematisch overzicht van onze sterktes 

ontwikkelpunten. 

8.1 VISIE 

De UT heeft een sterk inhoudelijke visie op onderwijs met centraal daarin de kennis-, 

competentie- en attitude componenten. We beschrijven wat we onze studenten willen leren en 

leiden daar van af hoe we ons onderwijs in willen richten. Deze visie staat in een traditie en heeft 

draagvlak binnen de organisatie. Het past ook bij het type organisatie (universiteiten in het 

algemeen, en de UT in het bijzonder) om inhoudelijke overwegingen het primair leidende principe 

te laten zijn. 

De keerzijde is dat de visie veel ruimte voor interpretatie laat. Dat maakt een ‘strakke’ 

centralistische sturing op het onderwijsproces moeilijk. Dit heeft als gevolg dat in de centrale 

sturing het zwaartepunt ligt bij de monitoring, bewaking van output (waarvoor MISUT een 

effectieve ondersteuning biedt),het stellen van kaders en het van elkaar leren. De inhoudelijke 

discussie is georganiseerd op het niveau van clusters van opleidingen op facultair niveau en via 

de UCO op UT-niveau. Met de aanstelling van een Universiteitsdecaan Onderwijsvernieuwing 

wordt sinds kort uitwisseling en sturing op dit niveau beter geborgd. 

8.2 BELEID 

De UT beschikt over een breed instrumentarium aan maatregelen voor de onderwijskwaliteit dat 

ingrijpt op de cruciale aspecten van het onderwijs: instroom, inhoud, vorm (inclusief 

ondersteuning) en uitstroom. Hierdoor ontstaat ook een zekere ‘beleidsdrukte’ die op lokaal 

niveau gekanaliseerd moet worden. De bedrijfsdrukte kan soms tot piekbelasting leiden en 

daardoor kan niet altijd alles gerealiseerd worden op het moment dat men graag zou willen. 

Invoeringsprocessen rondom bijvoorbeeld toetsbeleid, docentkwalificaties en TOM nemen  

doorgaans meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. 
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8.3 METEN 

Er is een breed gamma aan meetinstrumenten beschikbaar op het lokale niveau. Waar we eerst 

vaak last hadden van ontbrekende informatie of verschillend gedefinieerde informatie, is er 

momenteel een goed MISUT-systeem dat de ruggengraat vormt van de P&C-cycli op hoger 

niveau in de organisatie. KPI’s zijn zichtbaar op alle niveaus. 

Een ontwikkelpunt is het leren van elkaars kwaliteitszorgsystematiek, met name om tot meer 

efficiëntie te komen in het vergaren en delen van informatie. MISUT is daar een instrument in en 

wordt daartoe verder ontwikkeld. Daarnaast is het lastig om de veelheid van informatiebehoeften 

van buitenaf en van binnenuit de UT op een transparante manier in kaart te brengen: 

Prestatieafspraken, 3-TU-sectorplan en allerhande interne rapportages over de voortgang van 

opleidingen, onderzoeksprogramma’s etc. We moeten leren van elkaars systematiek, maar ook 

die van verschillende opleidingen, faculteiten en diensten op elkaar laten aansluiten. MISUT en 

een goed gebruik daarvan helpen daarbij. 

8.4 VERBETEREN 

In lijn met de constatering in 8.1 wordt de beleidsvorming met betrekking tot het onderwijs van 

onderuit de organisatie gestimuleerd. De Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), voorgezeten 

door de Decaan Onderwijsvernieuwing die op instellingsniveau, maar in samenspraak met de 

Faculteiten opereert, speelt een centrale rol in de agendering en beoordeling van het beleid. 

Waar beleidsinitiatieven van ‘buiten’ worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door een wetswijziging, 

worden deze vertaald naar een kader waaraan lokaal invulling kan worden gegeven. Vaak heeft 

dit een aantal lokale pilots tot gevolg (zoals bijvoorbeeld bij de invoering van het BSA en bij 

toetsbeleid), waarna er opschaling plaatsvindt. 

Met deze wijze van werken (beperkte centralisering en standaardisering) hebben we goede 

ervaringen opgedaan. Een consequentie  is wel dat op instellingsniveau niet bijzonder snel wordt 

gereageerd. De UT is zelden de universiteit die als eerste in zijn geheel op een nieuwe 

ontwikkeling in Den Haag duikt, maar wel de instelling waar een lokaal initiatief ruimte krijgt en 

zich snel kan ontwikkelen. In de kwaliteitszorg zien we dit effect ook. De kwaliteit is primair lokaal 

geborgd. Op hogere niveaus worden prestatie-afspraken gemaakt en worden KPI’s gemonitord. 

Tegelijk is de UT in staat om met TOM en PKM brede en integrale verbeteringsoperaties door te 

voeren. Accreditatiebesluiten en dergelijke zijn ook aanleiding voor een gesprek door de hele 

keten. 

8.5 ORGANISATIE 

De UT-onderwijsorganisatie is in beweging, met name vanwege de invoering van TOM in de 

bachelors. Het streven is daarbij het positieve effect van lokale expertise te borgen. De 

modularisering in de bachelors is daarbij een belangrijk instrument. Door het onderwijs in voltijds 

eenheden te organiseren krijgen docententeams lokaal meer ruimte voor onderwijsinnovatie en 

bijzondere didactische vormen. De kwaliteitszorg ontwikkelt zich hierin mee. 

De Universitaire Commissie Onderwijs functioneert als scharnierpunt tussen beleid en uitvoering 

wat betreft onderwijs en kwaliteitszorg. 

Over de organisatie van het masteronderwijs loopt de discussie nog volop. PKM is een belangrijk 

instrument om de inhoudelijke discussie te stimuleren. De vorm zal ook hier de inhoud volgen. 

Ook in de kwaliteit van de ondersteunende organisatie worden belangrijke stappen gezet. 
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Een sterkte en tevens potentieel zwakte in onze organisatie is dat we veel zaken op projectbasis 

organiseren. Dat levert op korte termijn veel slagkracht, maar op lange termijn een mogelijk 

gebrek aan borging. Dat pakken we op door continuïteit in de projecten te borgen, zoals: PKM 

eens per 3 jaar; TOM Monitoring permanent inbedden; bespreken van resultaten 

opleidingsaccreditaties tussen rector, decaan en OLD structureel gemaakt, etc..   

8.6 STERKTES EN ONTWIKKELPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven van de sterktes en 

ontwikkelpunten van de UT op hoofdlijnen. Het betreft hier dus niet een alles omvattende 

opsomming. 

 

Sterktes Ontwikkelpunten 

Visie  

De visie op onderwijs van de UT is richtinggevend voor 
zowel inhoud als organisatie van het onderwijs. 

 

Kleinschalig intensief onderwijs is onderdeel van de 
Twentse traditie. 

Vinden van een balans tussen kleinschalig intensief 
onderwijs en kosten. 

Sterke, informele kwaliteitscultuur Het (in beperkte mate) formaliseren van de informele 
kwaliteitscultuur waarbij we vooral ook de verbindingen 
tussen niveaus meer transparant willen aangeven .   

Beleid  

Een breed en gedragen beleidsinstrumentarium, op 
instroom, inhoud, vorm en uitstroom 

Meer prioriteren in onderwijsdossiers en het tijdig 
uitvoeren van ingezet beleid. 

 

Oog voor HR-ontwikkeling en andere vormen ondersteuning Competentie-ontwikkeling voor interactieve 
onderwijsvormen 

Consolidering en uitbreiding van honours- initiatieven  

De toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met 
een functiebeperking 

 

Een breed aanbod aan Engelstalige onderwijs en 
internationaliseringsmogelijkheden 

Op peil houden van de Engelstalige vaardigheden van alle 
(ook nieuwe) docenten 

Ondernemende infrastructuur  

Meten  

Een modern en operationeel management 
informatiesysteem (MIS-UT)  

Het tijdig monitoren van ingezet beleid. 

Verdeling van verantwoordelijkheden rond aanleveren en 
interpreteren van data. 

 Integratie van interne meetgegevens met data uit externe 
rapportages 

 

Verbeteren  

Veel initiatieven met een goede verdeling van 
verantwoordelijkheden, met ruimte voor lokaal initiatief. 

Samenwerking tussen de onderdelen en disseminatie van 
best practices 

Grote, fundamentele  vernieuwingsoperaties. Communicatie tussen centrale en decentrale onderdelen 

Organisatie  

Agenda-setting door decentrale en centrale eenheden in 
UCO 

Meer bestuurlijke rust creëren, Organisatie-ontwikkeling 
volgt inhoudelijke ontwikkeling, hier meer tijd voor nemen. 
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kleinschaligheid en visie als bindende factor waarbij 
hiërarchie niet de boventoon voert. 

 “Werkgroepen en platforms” zonder bevoegdheden. Meer 
formele beslisruimte geven aan officiële gremia. 

 

Samenvattend is de UT een instelling in ontwikkeling, met traditioneel een grote aandacht voor 
de kwaliteit van het onderwijs op alle niveau’s. De sterk dynamiserende omgeving van het hoger 
onderwijs leidt tot een veelheid aan grote en kleine veranderingen in de instelling, het onderwijs 
en de organisatie daarvan. Vanuit een duidelijke visie en met een grote betrokkenheid gaan wij 
die uitdaging aan. Met behoud van lokale regelruimte, onze uitstekende onderwijsreputatie en de 
korte afstemmingslijnen  werken we gestaag door aan de optimalisering van ons 
kwaliteitszorgsysteem.   
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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 de WHW. 

Organogram 

 

 

Raad van Toezicht 

De raad van toezicht houdt, met het oog 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 

portefeuille onderwijs van de UT. 

 
Raad van Toezicht

 

 
Universiteitsraad

 

 
Secretaris

 

Algemene Zaken
Strategie en Beleid

Financiële en Economische Zaken
Human Resources

Marketing en Communicatie
ICT-Servicecentrum

Student en Onderwijs
Bibliotheek en Archief

Facilitair Bedrijf

CTW

X

X

EWI

X

X

GW

X

X

X X

X X

ITC

X

MB

X

X X

X

X

TNW

X

X

 CTIT
 

IGS
 

MESA+
 

MIRA
 

 
Instituten

 

 
College van Bestuur

 

UNIVERSITEIT TWENTE.

Organogram

Loket Voortgezet Onderwijs
 

ATLAS University College
 

Faculteiten Twente Graduate School
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Concerndirecties 

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 alsmede de 

kwaliteitszorg ontwikkeld. Daarnaast zijn de volgende directies en centra betrokken: AZ, M&C, 

FEZ, HR, CES. 

Service centra 

Ook 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 Centre for Educational Support 

(CES) 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 om de kwaliteit van het onderwijs in 

beeld te brengen en te garanderen. 

Decanen en opleidingsdirecteuren 

De decanen en de opleidingsdirecteuren dragen gezamenlijk 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 Delft en de TU Eindhoven 

tot de 3TU-Federatie. De 3TU Federatie is erop gericht om in onderwijs en onderzoek tot de 
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absolute top van Europa behoren. Binnen de 3TU zijn o.a. 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 

Bacheloropleidingen en Masteropleidingen voor en vanaf 2013 

 N.B, Externe beoordelingen van de Universiteit Twente: dit overzicht van alle 

accreditatiebesluiten, volgt in definitieve versie) 

isat naam opleiding naam (inter)nationaal 

50002 B Advanced Technology  

56066 B Bedrijfsinformatie-technologie B Business & IT 

50645 B Bedrijfskunde B Business Administration 

56627 B Bestuurskunde B Public Administration Science 

56226 B Biomedische Technologie B Biomedical Engineering 

56952 B Civiele Techniek B Civil Engineering 

56615 B Communicatiewetenschap B Communication Science 

50447 B Creative Technology  

56953 B Electrical Engineering  

56654 B European Public Administration  

56553 B Gezondheidswetenschappen  

56955 B Industrieel Ontwerpen B Industrial Design 

50952 B International Business Administration  

50033 B Klinische Technologie B Clinical Technology 

56613 B Onderwijskunde B Educational Sciences 

56604 B Psychologie B Psychology 

56960 B Scheikundige Technologie B Chemical Engineering 

56994 B Technische Bedrijfskunde B Industrial Engineering & Management Science 

56964 B Technische Informatica B Computer Science & Engineering 

56962 B Technische Natuurkunde B Applied Physics 

56965 B Technische Wiskunde B Industrial and Applied Mathematics 

50427 B Technology and Liberal Arts & Sciences B Technology and Liberal Arts & Sciences 

56949 B Telematica B Telematics 

56966 B Werktuigbouwkunde B Mechanical Engineering 

60348 M Applied Mathematics  

60436 M Applied Physics  

66226 M Biomedical Engineering  

60644 M Business Administration  

60025 M Business Information Technology  

60437 M Chemical Engineering  

60026 M Civil Engineering and Management  

60713 M Communication Studies  

60713 M Communication Studies  

60300 M Computer Science  

60337 M Construction Management and Engineering 
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60023 M Educational Science and Technology  

60023 M Educational Science and Technology  

60353 M Electrical Engineering  

60331 M Embedded Systems  

75039 M Environmental and Energy Management 

75039 M Environmental and Energy Management 

69303 M European Studies  

75014 M Geoinformation Science and Earth Observation (M.Sc.) 

70043 M Geoinformation Science and Earth Observation (Master) 

66851 M Health Sciences  

60030 M Human Media Interaction  

66955 M Industrial Design Engineering  

60029 M Industrial Engineering and Management  

68509 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen 

68509 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen 

60439 M Mechanical Engineering  

60027 M Mechatronics  

60028 M Nanotechnology  

60024 M Philosophy of Science, Technology and Society 

60024 M Philosophy of Science, Technology and Society 

66604 M Psychology  

66604 M Psychology  

60020 M Public Administration  

75083 M Risicomanagement  

68404 M Science Education and Communication  

68404 M Science Education and Communication  

60443 M Sustainable Energy Technology  

60359 M Systems and Control  

60033 M Technical Medicine  

60032 M Telematics  

65005 M Water Technology (joint degree) M Water Technology (joint degree) 
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APPENDIX 2: PDCA-CYCLI 

ONDERWIJSEENHEID 

De kleinste eenheid waarop een kwaliteitszorgcyclus wordt toegepast, is de onderwijseenheid. 

De docent of modulecoördinator 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 toetsplan, ontwerp van de 

onderwijseenheid, ontwerp van de toetsen m.b.v. toetsschema’s 

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, inhoud en de kwaliteit van de 

opleiding als geheel. Sinds de invoering van TOM zijn organisatorische verantwoordelijkheden 

(inclusief kwaliteitszorgtaken) in handen gelegd van een onderwijsdirecteur die dit doet voor een 

set samenhangende 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: Vak- 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 vak- 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 / wetenschappers en 

hun leidinggevenden. 
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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 facultair jaarplan, inclusief kaders voor jaarplannen opleidingen; 

Do:   Uitvoering facultair jaarplan, vaststellen opleidingsspecifieke OER; 

Check:  Managementinfo / facultair jaarverslag (incl. KPI’s), Kwaraps, uitkomsten diverse 

evaluaties, enquetes; 

Act:   Aanpassen beleid, opstellen jaarplannen. 

Het voorjaars- en najaarsoverleg in de Planning & Control cyclus vormen belangrijke 

instrumenten voor de verbinding tussen het facultaire niveau 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 het jaarlijkse 

functioneringsgesprek tussen de decaan en de 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 strategienota verschijnt 

er jaarlijks een nota kaderstelling (financieel) en een inhoudelijke toelichting, de bestuurlijke 

agenda. In het streven naar continue verbetering, wordt er binnen de UT gewerkt met 

Verbetering Docentkwaliteit 

Omdat vanaf 2004 het Engelstalig onderwijs is 

toegenomen moet docerend en ondersteunend 

personeel aan een Engelse taal eis 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 C1/C2, in 

lijn met de landelijke norm, en het assessment 

aangepast qua vorm (class assessment). Ook is de 

capaciteit van het Taal Coördinatie Punt (TCP) 

uitgebreid en een verbeterde registratie en 

monitoring via Oracle HR opgezet. Dit heeft ertoe 

geleid dat in december 2012 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 eigen 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 

Twentse onderwijsmodel ook waargemaakt wordt en leidt 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 aandacht 

aan wil geven. Vanaf 2010 is zo structureel gewerkt aan de docentkwaliteit, het toetsbeleid, de 

studiebegeleiding en de reductie van de studieduur (langstudeerders). 

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; 

• Docentkwaliteit; 

• 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, (= incl. jaarplannen en –verslagen), Kwaraps, 

FJUT-gesprek decaan; 

Act:   Aanscherping / vernieuwing Strategisch Plan en onderwijsvisie op basis van  

  resultaten / 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 geheel 

Instroomenquête De UT voert met regelmaat een enquête uit onder eerstejaarsstudenten in de 

bachelor- en masterfase om te meten waarom men wel of niet voor een 

opleiding aan de UT heeft gekozen.  

Medewerkersonderzoek In 2010 en in 2012 heeft de UT een medewerkers-onderzoek uitgevoerd naar de 

meningen van medewerkers over het functioneren van de organisatie, de 

organisatieonderdelen, leidinggevenden alsmede 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? Ik 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 hangt af van de specifieke inrichting van de faculteit.  

 

Facultaire voorbeelden 

De faculteit MB heeft enkele malen een eigen instroomenquête onder (potentiële) 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 

op het beroepenveld. Andere opleidingen nemen dit voorbeeld over. 

Binnen opleidingen wordt op verschillende wijzen een vinger aan de pols gehouden wat betreft 

de kwaliteit van het onderwijs. Ook hier geldt dat er lokaal invulling aan kwaliteitszorg gegeven 

wordt. 
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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 vak/module een vragenlijst in waarin zij een oordeel geven 

over de inhoud, het niveau en de toetsing alsmede de docent(en) van het vak 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 zijn/haar leidinggevende. 

Panelgesprekken 

 

Binnen enkele opleidingen vinden gedurende het kwartiel panelgesprekken 

tussen docenten en studenten plaats onder voorzitterschap van de 

opleidingsdirecteur en/of opleidingscoördinator. Dit maakt bijsturing binnen een 

vak/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 worden periodiek werkbesprekingen georganiseerd waarbij 

de staf (en studenten) worden 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 

 

Nationale 

Studentenenquête (NSE) 

 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige 

onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de 

kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Deze 

enquête valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123 en 

werd jaarlijks uitgevoerd door ResearchNed en vanaf 2013 door 

Intomart GfK. In de NSE scoort de UT op de meeste elementen 

gemiddeld of zelfs bovengemiddeld. Bijvoorbeeld wat betreft de 

voorbereiding op de beroepsloopbaan zit de UT met een 3,3 boven 

het landelijke gemiddelde van 3,08. De belangrijkste 

universiteitsbrede scores staan in de appendix. 

Elsevier studiekeuzegids 

 

Sinds het midden van de jaren ’90 publiceert Elsevier jaarlijks 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 

Barometer (ISB) 

 

De ISB is een wereldwijd onderzoek onder internationale studenten 

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 

‘Studeren met een 

handicap 2012’ 

(C.H.O.I.) 

Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) meet 

periodiek de oordelen van studenten met een functiebeperking over 

hun studie en instelling. De UT scoort bovengemiddeld op vier van 

de zeven thema’s en gemiddeld op drie van de thema’s. De 

belangrijkste universiteitsbrede scores staan in de appendix. 

 De handicap + studie-

monitor: Studeren met 

een functiebeperking 

 

Deze monitor meet periodiek wat de universiteiten zelf ondernemen 

om studenten met een functiebeperking succesvol laten studeren. In 

de meest recente monitor scoorde de UT hier op bijna alle aspecten 

bovengemiddeld ( 49TUhttp://www.handicap-

studie.nl/binaries/content/assets/pdf/monitor-2008.pdfU49T). 

 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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