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Besluit van en/of vragen aan het College van Bestuur 

Besloten wordt: 

 Het projectplan impuls EUR Opleidingscommissies vast te stellen, onder voorbehoud van 

instemming van de Universiteitsraad (met fase 1). 

 In te stemmen met de financiele consequenties:  

o Uit centrale middelen, conform reservering Afdelingsplan AZ 2023: circa € 50.000 per 
jaar (vanaf 2023, structurele positie). 

o Uit extra OCW-middelen, ref. brief OCW #32358452, 11 april 2022:  

 Circa € 150.000 voor aanstelling MZ-coordinator/beleidscollega (over periode 

2023-2025). 

 Exacte bestedingsdoelen overige circa € 300.000 nader te bepalen, als 

onderdeel van uitwerking projectplan fase 2.  

 

Het CvB wordt gevraagd eventuele aandachtspunten mee te geven voor de nadere uitwerking van 

het kader zoals geschetst in het projectplan fase 2.  

 

Eerdere besluitvorming en context 

Voorliggend projectplan schetst de voorgestelde acties om in de komende periode een verdere 

impuls te geven aan de positionering van de opleidingscommissies (hierna: OC’s) aan de EUR. 
Hiertoe worden mede de extra OCW-middelen aangewend die met dit doel aan de universiteiten ter 

beschikking zijn gesteld, zoals per brief aan het CvB (#32358452, 11 april 2022) aangekondigd. 

Primaire investeringsdoel in dit projectplan is de aanstelling van een MZ-coördinator/beleidscollega 

binnen het team Onderwijs & Kwaliteitszorg van de afdeling Academische Zaken.  

 

Achtergrond/aanleiding 

 In 2021-22 hebben twee externe adviseurs in opdracht van Academische Zaken een 

onafhankelijk onderzoek gedaan naar het functioneren van de OC's van de initiële 

opleidingen aan de EUR. Hun aanbevelingen voor een verdere versterking van hun positie zijn 

neergelegd in een adviesrapport (bijlage 2). 

 Rond dezelfde tijd heeft een panel van onafhankelijke deskundigen een midterm evaluatie 

uitgevoerd van de uitvoering van de onderwijsvisie en -strategie van de EUR. Hoewel een 

integrale evaluatie van de effectiviteit van het institutionele kwaliteitszorgsysteem en de 
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kwaliteitscultuur van EUR buiten het bestek van hun evaluatieopdracht viel, constateerde ook 

dit panel dat de OC’s verdere versterking behoeven.  

 De EUR staat in dit opzicht niet alleen, blijkens de uitkomsten van verschillende landelijke 

onderzoeken (waaronder de nationale Monitor Medezeggenschap) zoals uiteengezet in bijlage 

1. Tegen deze achtergrond, en mede met het oog op de discussies over de mogelijke 

introductie van Instellingsaccreditatie (zie Principeakkoord Instellingsaccreditatie en 

Medezeggenschap), heeft OCW extra middelen beschikbaar gesteld voor universiteiten om te 

investeren in de verdere versterking van de medezeggenschap, en in het bijzonder de OC's. 

 Voorafgaand aan het opstellen van het projectplan is de Universiteitsraad geconsulteerd; zij 

onderschrijft de prioritering om de extra OCW middelen primair te in te zetten voor een verdere 

impuls aan de OC’s en daarbij de vraagstukken uit de EUR-brede inventarisatie als vertrekpunt 

te nemen.  

 

EUR context 

Bij de EUR hebben we in de afgelopen jaren een nieuwe manier van samenwerken aan de 

ontwikkeling van onderwijskwaliteit geïntroduceerd in het kader van de EUR-brede Kwaliteits- en 

Innovatieagenda. De betrokkenheid van medezeggenschap aan de EUR komt tot stand vanuit een 

kwaliteitscultuur met een centrale rol voor dialogen, georganiseerd in communities, over 

doelstellingen van kwaliteitsverbetering en -innovatieactiviteiten en de ontwikkeling van 

narratieven op basis van toegevoegde waarden. De centrale vraag die in de follow-up van de 

midterm evaluatie en de daaruit voortvloeiende herijking van de onderwijsvisie aan de orde moet 

komen, is hoe OC's aan de EUR kunnen worden toegerust om hun rol "op Erasmiaanse wijze" te 

vervullen.   

 

Kanttekeningen / risico’s 

Bij het projectplan kan worden opgemerkt (mede in reactie op aanvullende vragen UR): 

 Fasering projectplan: Momenteel ligt ter instemming UR en vaststelling CvB voor: de 

aanstelling van de MZ-coordinator/beleidscollega (fase 1); de nadere uitwerking van fase 2 door 

deze nieuwe collega zal op later moment op de relevante tafels worden geagendeerd (zie onder 

Vervolgproces). 

 Profiel/positionering nieuwe collega: In de werving van de nieuwe collega wordt ingezet op een 

generieker profiel met een bredere opdracht om de transitie waar de EUR voor staat mede in het 

licht van de mogelijke introductie van Instellingsaccreditatie te helpen ondersteunen en 

begeleiden, ook richting de faculteiten. De specifieke opdracht rondom de versterking van de 

positionering van de OCs en borging van de betrokkenheid van de medezeggenschap bij het 

herontwerp en de uitvoering van het institutionele kwaliteitszorgsysteem en de kwaliteitscultuur 

aan de EUR kan als belangrijke pijker worden opgevat binnen dat bredere strategische traject. 

 

Financiële consequenties  Incidenteel / structureel Dekking 

Conform het Principeakkoord 

betreft de aanstelling van een 

centrale coördinator een 

structurele functie gericht op de 

coördinatie van de 

ondersteuning van alle lagen van 

de medezeggenschap met het 

oog op de borging van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

Daartoe wordt vanaf 2023 

Structureel Voor 2023 en 2024 reeds als 

reservering in AZ-begroting 

opgenomen. 



  december 7, 2022 

  3 

 

Medezeggenschap en 

toezicht 

Grondslag 

De Universiteitsraad heeft 

instemmingsrecht op het 

bijgevoegde projectplan 

(focus op deel 1) en op de 

uitwerking van fase 2 die in 

de loop van 2023 wordt 

verwacht. 

OCW heeft per brief aan het CvB (#32358452, 11 april 2022) de 

toekenning van extra middelen aangekondigd om de postionering 

van de medezeggenschap (en in het bijzonder de OCs) te 

versterken.  

 

Bij deze correspondentie is een door ISO, LSVb, UNL en VH 

overeengekomen landelijke keuzelijst van mogelijke 

bestedingsdoelen gevoegd (opgenomen in bijlage 1, laatste pagina), 

mede op basis van de uitkomsten van diverse landelijke 

onderzoeken (incl. Berenschot evaluatie).  

 

structureel 0,5 fte uit centrale 

middelen gefinancierd. 

Als onderdeel van het 

projectplan is een tijdelijke 

uitbreiding met 0,3-0,5 fte tot 

eind 2025 voorzien, om de 

verwachte piek in de werklast in 

verband met de voorbereidingen 

voor de invoering van IA (of 

ITK 3.0) te faciliteren.  

Verwachte kosten: ongeveer 

150.000 euro voor de periode 

2023-25. 

Incidenteel (extra OCW 

middelen) 

Voor EUR bedragen de extra 

OCW middelen in totaal ca. 

450.000 euro voor de periode 

2022-2025; een derde van deze 

middelen zou conform 

projectplan worden besteed aan 

personele lasten voor inzet van 

deze collega. 

 

De uitgaven in verband met de 

structurele facilitering van OC's 

zullen ten laste (blijven) komen 

van de reguliere facultaire 

budgetten. 

Structureel Reguliere facultaire budgetten 

In het projectplan wordt 

voorgesteld om circa de helft 

van de resterende extra 

middelen te investeren in de 

ontwikkeling van de onder fase 

2 geschetste EUR-brede 

activiteiten (verwachte kosten: 

150.000 euro), en de andere 

helft in het faciliteren van 

geselecteerde decentrale 

(maatwerk-)projecten om 

tegemoet te komen aan 

faculteit/OC-specifieke 

ontwikkelingsbehoeften 

(verwachte kosten: 150.000 

euro). 

Incidenteel (extra OCW 

middelen) 

De precieze dekking van fase 2 

van het projectplan zal deel 

uitmaken van de nadere 

uitwerking die onder regie van 

de nieuw aan te stellen collega 

zal worden opgesteld en 

afgestemd. 
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Zoals aangegeven in de brief aan het CvB dient de definitieve 

selectie van bestedingsdoelen te worden bepaald in overleg met de 

medezeggenschap. 

 

Afstemming  Besproken en uitkomst 

CPC Akkoord met inzet budget 2022 (€117K) in 2023 of 2024. 
RM Projectplan besproken op 31 oktober (conceptversie) en 5 december 

(finale versie) in RM – akkoord met agendering CvB. 

UR Contouren projectplan besproken met voorzitter UR – agendering 

UR-cyclus nov-dec 2022 ter instemming fase 1. Uitwerking fase 2 

zal ter instemming worden geagendeerd in loop van 2023. 

Onderwijsatelier Contouren projectplan besproken met facultaire beleidscollega’s – 

uitvraag voor concrete input voor uitwerking fase 2 volgt (zie 

hieronder). 

 

Vervolgproces  

 Na instemming UR en vaststelling CvB worden stappen gezet met het oog op de werving van de 

coördinator/beleidscollega.   

 De nieuwe collega zal de details van fase 2 uitwerken in overleg met relevante stakeholders 

(UR incluis). Deze uitwerking zal in de loop van 2023 ter instemming UR en vaststelling CvB 

worden geagendeerd.  

 In de tussengelegen periode zal het bijgevoegde projectplan worden gedeeld met facultaire 

beleidscollega’s en vicedecanen onderwijs om input op te halen, die zal worden verwerkt in de 

uitwerking van fase 2.  

 Het onderwerp zal worden geagendeerd voor vergadering van de vicedecanen onderwijs en de 

Raad van Toezicht in begin 2023, als onderdeel van een bredere reflectie op de herijking van 

het institutionele kwaliteitszorgsysteem en de kwaliteitscultuur van de EUR in het licht van 

ontwikkelingen zoals IA. 

 

Bijlagen en leeswijzer 

 Project plan ‘Towards an Erasmian positioning of the EUR Program Committees’ – ter 

vaststelling 

 Appendix 1: Overview of recent developments at the national level, including evaluations 

carried out and the recommendations made in this regard (in Dutch) – ter informatie 

 Appendix 2: Advisory Report based on independent survey carried out by two external 

consultants on behalf of EUR Academic Affairs into the functioning of the PCs of the initial 

study programs at EUR – ter informatie 

 


