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Geachte voorzitter, 

Door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten komt er structureel ruim 900 miljoen euro vrij 
(de middelen studievoorschot). Voor de UvA zal het bedrag oplopen van bijna 8 miljoen in 2019 tot 
en met bijna 24 miljoen in 2024. Voor de besteding van deze middelen zijn afspraken gemaakt die 
zijn vastgelegd in het Sectorakkoord HO-2018. De middelen die vrijkomen door het studievoorschot 
worden gekoppeld aan 'kwaliteitsafspraken op instellingsniveau'. Het Sectorakkoord schrijft voor 
dat deze kwaliteitsafspraken door middel van een horizontale dialoog tot stand komen. 

De Universiteit van Amsterdam vindt een horizontale dialoog over deze kwaliteitsafspraken ook zelf 
./. van groot belang. De aangehechte procesomschrijving is dan ook in nauwe samenspraak met u, de 

centrale medezeggenschap opgesteld en voorziet in de totstandkoming van UvA-breed gedeelde 
kwaliteitsafspraken. In het voorgestelde proces worden steeds stappen vastgelegd waar later weer op 
wordt voortgebouwd. Ten slotte bevat de procesbeschrijving een uitwerking van diverse 
randvoorwaarden die veelal voortvloeien uit het Sectorakkoord en het NV AO-protocol voor de 
toetsing van de kwaliteitsafspraken. 

Het College verzoekt u uw instemming met het proces invulling kwaliteitsafspraken. 

Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 
b/a 

~yîa~~ 
.M. ten Dam, 

voorzitter 
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Academische Zaken 

Memo 
Datum 

5 juli 2018 

Onderwerp 

Uitwerking proces invulling kwaliteitsafspraken UvA 

Inleiding 
Door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten komt er structureel ruim 900 miljoen euro vrij (de 
middelen studievoorschot). Er is afgesproken dat de vrijgekomen middelen worden geïnvesteerd in het 
hoger onderwijs. Het doel van die investeringen is om de kwaliteit van het hoger onderwijs verder te 
verhogen. De besteding van de middelen studievoorschot moet 'een zichtbare kwaliteitsverbetering' van 
het onderwijs bewerkstelligen. In het Regeerakkoord van het Kabinet-Rutte III is aangegeven dat de 
middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden gekoppeld aan 'kwaliteitsafspraken op 
instellingsniveau'. Het raamwerk voor de afspraken op instellingsniveau zijn vastgelegd in het 
Sectorakkoord HO-2018. In dit akkoord zijn zowel het proces, de inhoud en de wijze van 
verantwoording uitgewerkt. 

Procesafspraken 
Het Sectorakkoord schrijft voor dat de kwaliteitsafspraken door middel van een 'horizontale dialoog' tot 
stand komen. In het akkoord is afgesproken dat dit proces in samenspraak met de medezeggenschap 
wordt ingericht. De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de inhoud van de kwaliteitsafspraken. 
Borging van de kwaliteitsafspraken vindt tevens plaats door goedkeuring van de plannen door de Raad 
van Toezicht. 

In mei en juni er overleg geweest tussen de medezeggenschap (de Centrale Studentenraad en de Centrale 
Ondernemingsraad) om het proces binnen de UvA verder vorm te geven. In overleg zijn de diverse 
stappen uitgewerkt. Het idee achter het proces is dat er steeds stappen worden vastgelegd in het proces 
waar later weer op wordt voortgebouwd (en die dus niet meer ter discussie staan). In onderstaande 
lichten we de diverse fases toe. 

Fase 1: input verzamelen keuze thema's en doelen onderwijsvisie 
De eerste fase is gericht op het ophalen van input voor het maken van de keuze van de thema's uit het 
Sectorakkoord en de vertaling daarvan naar de concrete doelen uit de onderwijsvisie. Het doel van deze 
fase is dat er prioritaire thema's en doelen worden benoemd waar de UvA op gaat zetten. Input wordt 
op verschillende manieren verzameld: 
• Ronde tefels met faculteiten: eind 2017-begin 2018 zijn er ter voorbereiding op de onderwijsdag in mei 

bij alle faculteiten ronde tafelsessies georganiseerd. Tijdens die sessies zijn ook de thema's uit het 
Sectorakkoord en beleidsdoelen uit de onderwijsvisie die voor de faculteit van belang zijn, 
besproken. 

• Bespreking kwaliteitsefspraken in het CBO: eind mei 2018 heeft het CBO een eerste keer gesproken over 
de invulling van de kwaliteitsafspraken. De decanen en het CvB hebben de belangrijkste thema's 
benoemd en die ook vertaald naar concrete doelen uit de onderwijsvisie. 
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• UvA-brede Survry: de CSR en de COR hebben een survey uitgezet naar alle studenten en docenten 
van de UvA. In de survey werd men gevraagd om punten te verdelen over de thema's en het 
Sectorakkoord en vervolgens weer punten te verdelen over de doelen uit de onderwijsvisie die aan 
een bepaald thema's zijn gekoppeld. 

• Bespreking kwaliteitsafspraken in het CBO: begin juni zijn de kwaliteitsafspraken besproken in het CBO. 
• Advies UCO. De UCO is gevraagd advies uit te brengen over de invulling van de kwaliteitsafspraken. 

Medio juni zijn de kwaliteitsafspraken besproken in de UCO. Daarbij is wederom in eerste instantie 
gekeken naar de thema's uit het Sectorakkoord en vervolgens naar de doelen uit de onderwijsvisie. 
Begin juli zal de UCO advies uitbrengen. 

Fase 2: uitwerken startnotitie 
Op basis van de uitkomsten van de discussie over de te prioriteren thema's in de diverse gremia wordt 
een startnotitie voor de nadere invulling van de kwaliteitsafspraken binnen de UvA opgesteld. De notitie 
bevat de volgende elementen: 
• De definitieve keuze voor prioritaire thema's en doelen uit de onderwijsvisie. 
• Voorstel voor verdeling centraal/facultair: in de notitie wordt aangegeven welke thema's en doelen 

er op centraal niveau worden uitgewerkt en welke thema's op facultair niveau. 
• Toekenning van budgetten op hoofdlijnen: aan elke doel van de onderwijsvisie wordt een indicatief 

budget toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met de groei van de studievoorschotmiddelen 
door de jaren heen. Tevens zal een eerste verdeling van de beschikbare budgetten over de faculteiten 
worden gemaakt. Op die manier wordt duidelijk wat het UvA-brede en wat het facultaire budget is. 
De faculteiten hebben de ruimte om - binnen een bepaalde bandbreedte - zelf andere accenten te 
zetten. 

• Eerste schets van de verantwoording: voor de verschillende acties die worden voorgesteld als 
invulling van de doelen wordt een eerste voorstel voor de verantwoording geformuleerd. Deze 
verantwoording dient in lijn te zijn met de randvoorwaarden die zijn geformuleerd. Het gaat daarbij 
om het zo concreet mogelijk invullen op welke wijze we de gedane investeringen kunnen monitoren 
en verantwoorden. 

• Invulling van het verdere proces: in de startnotitie zal ten slotte ook worden opgenomen hoe het 
proces van de meer inhoudelijke invulling vorm krijgt. AcZ zal daarbij tevens een uitvraag doen bij 
de faculteiten om te inventariseren op welke wijze zij de dialoog met de medezeggenschap en andere 
relevante betrokkenen vorm willen geven. 

De startnotitie zal in eerste concept begin september gereed zijn. De notitie zal vervolgens worden 
besproken in de CSR, de COR, de UCO, het CvB en het CBO. Na deze bespreekronde zal de 
startnotitie worden bijgesteld en ter besluitvorming aan het CvB worden voorgelegd. Na het besluit van 
het CvB volgt de formele instemming van de CSR en de COR. Met het oog op de snelheid van het 
proces is het wenselijk om de formele instemming zo snel mogelijk afgerond te hebben. De CSR en de 
COR zullen daarom zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijf weken met een formele reactie komen. 
Deze verkorte reactietermijn is een uitzondering op de regel, waaruit geen consequenties kunne worden 
getrokken voor andere instemmingsprocedures. 

Als de notitie begin september in concept gereed is, kan er in de eerste helft van september een 
thematische UCO worden georganiseerd. De conceptnotitie kan via de staf, het CvB op 20 september in 
het CBO worden besproken. Op 26 september kan het CvB een voorgenomen besluit nemen. De 
(bijgestelde) startnotitie kan vervolgens op 12 oktober in de GV aan de orde komen, waarna snel de 
formele reactie kan volgen. 

Een specifiek aandachtspunt is de overdracht van het dossier van de kwaliteitsafspraken aan de nieuwe 
leden van de medezeggenschapsraden. Zowel de CSR als de COR zullen vanaf begin september in een 
nieuwe samenstelling van start gaan. Naast de reguliere overdracht wordt een extra bijeenkomst belegd 
om de context en het proces van de kwaliteitsafspraken nader toe te lichten en te bespreken. 
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Fase 3: uitwerken afspraken 
Nadat de CSR en de COR hebben ingestemd met de startnotitie wordt medio/eind oktober gestart met 
de nadere inhoudelijke invulling van de kwaliteitsafspraken. Daarbij is er naar verwachting zowel een 
UvA-breed als een facultair proces. 

Facultair proces: de decaan van elke faculteit is verantwoordelijk voor het inrichten van een interne 
dialoog over de facultaire invulling van de kwaliteitsafspraak. Die invulling dient in ieder geval in nauwe 
samenspraak met de medezeggenschap te geschieden. Daarnaast kunnen ook anderen worden 
betrokken, zoals de opleidingscommissies, opleidingsdirecteuren, docenten, etc. Het is aan de decaan om 
dat verder in te vullen. 

De faculteiten informeren AcZ, het CvB, de CSR en de COR over de inrichting van het proces (of 
willen gaan inrichten). 

De opdracht voor de inhoudelijke uitwerking is het concreet uitwerken van investeringen en acties die 
invulling geven aan de doelen uit de onderwijsvisie. De voorgestelde acties moeten passen binnen de 
geformuleerde randvoorwaarden. De decaan client erop toe te zien dat dit gebeurt. Tevens werken alle 
faculteiten een verantwoordingskader uit. Het moet duidelijk zijn op welke manier de faculteit de 
plannen kan monitoren en verantwoorden door de jaren heen. 

Voor de centrale afspraken zal het CvB in samenspraak met de CSR en de COR zorgdragen voor de 
nadere invulling. Daarbij gelden dezelfde uitgangspunten als bij het facultaire proces (concrete acties, 
toetsen aan randvoorwaarden en uitwerken van een duidelijk verantwoordingskader). Daarbij wordt 
waar nodig ook input van de faculteiten opgehaald. 

Zowel het facultaire als het centrale proces wordt in nauwe samenspraak met de medezeggenschap (en 
andere betrokkenen) vorm gegeven. Bij de nadere uitwerking van de plannen voegen de betrokken 
medezeggenschapsorganen (FSR en OR op facultair en CSR en COR op centraal niveau) een brief met 
een positief advies over de plannen. Die brief zal uiterlijk vijf weken na het voorgenomen besluit van 
het faculteitsbestuur volgen. 

Fase 4: integreren afspraken 
In fase 4 worden de UvA-brede en facultaire plannen geïntegreerd in een overkoepelend document. AcZ 
zal dit doen in opdracht van het College van Bestuur. In het uiteindelijke document wordt er op elk 
thema uit het Sectorakkoord gereflecteerd en aangegeven waarom de UvA daar wel of niet op in gaat 
zetten. Ten aanzien van de gekozen thema's wordt geschetst op welke wijze de UvA daar invulling aan 
geeft. Dit betekent dat er concrete acties worden benoemd. In het document worden de acties en 
maatregelen voor de UvA als geheel beschreven, waarbij verwezen wordt naar de facultaire plannen die 
als bijlagen zijn toegevoegd. 

Bij elk van de acties wordt de looptijd aangegeven. In principe wordt uitgegaan van een looptijd van 
2019 - 2024, maar er kunnen acties zijn die een kortere looptijd hebben. 

De gehele set van afspraken wordt tevens voorzien van een begroting voor de volledige looptijd van de 
afspraken. Verder wordt in het documenten beschreven op welke wijze de UvA de voortgang van de 
afspraken monitort en hoe de UvA verantwoording aflegt. 

Ten slotte wordt in het document het proces van de midterm review beschreven. Het uitgangspunt is dat 
er afspraken worden gemaakt voor de gehele looptijd. Er wordt echter voorzien in een midterm review, 
waarbij wordt getoetst of de gemaakte afspraken nog relevant zijn of om andere redenen bijstelling 
behoeven. In het overkoepelende document wordt het proces geschetst voor die midterm review. 

Fase 5: finale besluitvonning 
De laatste fase van het proces betreft het vaststellen van het finale document met de UvA-invulling van 
de kwaliteitsafspraken. Deze fase bestaat uit de volgende stappen: 
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• Bespreking van finale geïntegreerde docwnent over de kwaliteitsafspraken in de CSR, COR, UCO, 
CvB en CBO. 

• Eventuele aanpassing van het docwnent. 
• Voorgenomen besluit van CvB. 
• Formele instemming van CSR en COR: een heel lichte toets op hoofdlijnen waarbij de (positieve) 

adviezen van de FSR en OR op facultair niveau worden gevolgd. 
• Goedkeuring van RvT. 
• Definitief besluit door CvB 

Naar verwachting kan het proces eind februari, begin maart 2019 worden afgerond. De uitwerking van 
de plannen wordt daarna aan de NV AO voor toetsing aangeboden. Met de NV AO wordt een afspraak 
ingepland voor de beoordeling van de afspraken. Dit geschiedt aan de hand van een bezoek van een 
beoordelingscommissie. 

Looptijd van de afspraken 
De looptijd van de afspraken is zes jaar, van 2019 tot en met 2024. Het uitgangspunt is dat de 
studievoorschotmiddelen worden ingezet voor de (midden) lange termijn. Dit geeft de mogelijkheid om 
als instelling duurzaam te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Wel zullen de gemaakte afspraken 
in 2021 nog eens tegen het licht worden gehouden in een lichte midterm review en is er de mogelijkheid 
tot bijstelling van de afspraken. Bijstelling van de centrale afspraken zullen in overleg met de CSR en de 
COR worden gemaakt, bijstelling van de facultaire plannen worden in samenspraak met de FSR en de 
OR gemaakt. Indien er geen overstemming wordt bereikt, blijven de geldende afspraken van kracht. 
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Schema proces kwaliteitsafspraken 

·input verzamelen keuze thema's 

Input ronde tafels 
(eerder 2018) 

Discussie CBO 

Uitwerken startnotitie 

* Bes /ult CvB en 
Instemming CSR + COR 

Uitwerken afspraken 

Uitweriting facultaire 
invulling afspraken * Instemming FSR + OR 

Uitwerking centrale 
invulling afspraken * Instemming CSR + COR 

Integreren alle afspraken 

Bespreking in: 
COR, CSR, UCO, 

CvBenCBO 

* lns1!8!11~: ~~~':'COR 
Goedkeuring RvT 

Mei Juni Juli Augustus September Oktobe r ,Januari Febniari 

Pagina 5 



m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Randvoorwaarden 
Voor de invulling van de kwaliteitsafspraken geldt een aantal randvoorwaarden: 

1. Een eerste randvoorwaarde is dat de kwaliteitsafspraken aansluiten bij de visie, strategie en het 
onderwijsbeleid van de instelling. De instellingen moeten volgens het NV AO-protocol expliciet 
aangeven hoe de voornemens passen bij de onderwijsvisie en het onderwijsbeleid. Dit betekent voor de 
UvA dat de onderwijsvisie en het vastgelegde onderwijsbeleid het uitgangspunt vormen voor het 
formuleren van de ambities op de zes landelijke thema's. De genoemde doelen van de onderwijsvisie 
vormen het kader waarbinnen de kwaliteitsafspraken bij de UvA moeten passen. 

2. Een tweede randvoorwaarde is dat de afspraken (beredeneerd) bijdragen aan de kwaliteit van het 
onderwijs. In het Sectorakkoord is dit zo verwoord. In het NV AO-protocol is opgenomen dat de 
instelling heldere doelen moet formuleren voor de thema's waar zij op in wil zetten. Bovendien mogen 
de afspraken niet ten koste gaan van lopende plannen en uitgaven op het gebied van kwaliteit. 

3. Een derde randvoorwaarde is dat de plannen realistisch zijn 'gelet op de voorgestelde inzet van 
instrumenten en middelen en de organisatie en processen binnen de instelling'. In het NV AO-protocol 
staat dat de instelling de plannen 'adequaat moet hebben vertaald in concrete beleidsacties en - 
processen'. De doelen moet dus worden omgezet in concrete acties. Verder stelt het NV AO-protocol 
dat die acties en processen realiseerbaar en haalbaar moeten zijn. Dit betekent dat er een toets moet 
worden gedaan op de financiële onderbouwing en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde acties (kan de 
organisatie die ook daadwerkelijk implementeren binnen de gegeven randvoorwaarden?). 

4. Een vierde randvoorwaarde is dat de kwaliteitsafspraken een additionele impuls moeten vormen. 
Door de kwaliteitsafspraken worden er extra middelen in het hoger onderwijs geïnvesteerd. De UvA 
moet aannemelijk maken dat het realiseren van de ambities ten aanzien van 
onderwijskwaliteitsverbetering niet mogelijk is zonder additionele middelen. Meer concreet wordt 
getoetst of er daadwerkelijk een besluit is genomen om iets extra's te doen of bestaande activiteiten op te 
schalen. Het is wel mogelijk om de inzet vanuit de voorinvesteringen te continueren met de gelden van 
de kwaliteitsafspraken. Het Sectorakkoord stelt wel dat de instelling dit moet expliciteren in haar 
plannen. 

5. In het Sectorakkoord is vastgelegd dat er een bruikbaar verantwoordingskader voor de monitoring 
van de afspraken is. Volgens het akkoord en het NV AO-protocol moet de instelling formuleren welke 
voortgang zij geboekt wil hebben, hoe men precies de middelen gaat besteden en op welke wijze zij de 
voortgang monitort (welke monitorprocessen zij inzet). Dit betekent dat de afspraken op een of andere 
manier 'toetsbaar' moeten zijn; de UvA moet in staat zijn op een heldere manier verantwoording af te 
leggen over de uitvoering van de afspraken. Uit bovenstaande volgt onder meer dat de 
kwaliteitsafspraken zichtbaar zijn als additionele impuls en de UvA in haar meerjarenbegroting de 
besteding van de middelen van de kwaliteitsafspraken zichtbaar maakt en zich later op dat punt ook kan 
verantwoorden. Daarnaast zal er door de NV AO worden getoetst of er 'voldoende voortgang wordt 
geboekt met de verwezenlijking van de voornemens'. Dit betekent dat de UvA verantwoording moet 
kunnen afleggen over de daadwerkelijke realisatie van de afspraken. De nadruk ligt daarbij met name op 
de inspanningen die worden gepleegd en de mogelijke outputs die daaraan gekoppeld zijn. Het gaat 
nadrukkelijk niet om verantwoording van de effecten. 

6. Een laatste voorwaarde ten slotte is het beschikbare budget. De kwaliteitsafspraken moeten passen 
binnen de middelen die daarvoor vanuit het ministerie van OCW aan de UvA-begroting worden 
toegevoegd. In onderstaande tabel zijn de bedragen voor de UvA weergegeven zoals opgenomen in de 
kaderbrief (uitgaande van een marktaandeel van 11,45%). 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Studievoorschotmiddelen UvA 7,9 9,4 16,0 20,0 21,1 23,9 

Uit de tabel blijkt dat het bedrag oploopt van bijna 8 miljoen in 2019 tot en bijna 24 miljoen in 2024. 
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