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Geachte voorzitter, 
 
De aanstaande Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) vraagt van de UvA een kritische reflectie: een 
document waarin wordt gereflecteerd op de manier waarop de instelling de kwaliteit van het 
onderwijs waarborgt en verbetert. Aan de hand van deze kritische reflectie zal het visitatiepanel zich 
voorbereiden op de twee locatiebezoeken, die als onderdeel van de ITK plaatsvinden in november en 
december 2018.  
 
De bijgevoegde versie van de kritische reflectie is op 29 mei bekrachtigd met een voorgenomen 
besluit door het CvB. Om tot deze versie te komen hebben veel medewerkers en studenten input en 
commentaar geleverd. Het rapport is samengesteld door Alexander Babeliowsky, begeleid door een 
schrijfteam bestaande uit twee onderwijsdirecteuren, een lid van de Centrale Studentenraad en 
vertegenwoordigers van de ondersteunende diensten. Vervolgens is het document voorgelegd aan het 
CvB, de UCO, het CBO en de kwaliteitszorgmedewerkers van de diverse faculteiten. Ook de COR 
en CSR zijn vooraf om input gevraagd. Door deze uitvoerige consultatieronde hopen wij de huidige 
stand van zaken van de kwaliteit van ons onderwijs adequaat te hebben gepresenteerd. 
 
De hoofdstukindeling van de Kritische Reflectie volgt de door de NVAO voorgeschreven 
standaarden: (1) visie en beleid, (2) uitvoering, (3) evaluatie en (4) monitoring en ontwikkeling. De 
beschrijvingen in de hoofdstukken zijn zo neutraal mogelijk gehouden, aan het eind van ieder 
hoofdstuk wordt gereflecteerd op de sterke en zwakke punten met betrekking tot de betreffende 
standaard. 
 
Het College verzoekt de Centrale Studentenraad om haar advies te geven op de kritische reflectie 
(v0.9). Wij zijn daarbij met name benieuwd of de CSR de kritische reflectie een goede weergave 
vindt van het kwaliteitssysteem en de sterke en zwakke punten van de UvA. Het advies van de CSR 
zal als bijlage aan de kritische reflectie worden toegevoegd.  
 
Met vriendelijke groet,  
het College van Bestuur, 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 


