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Reflectie op kwaliteitsafspraken (Jaarverslag UvA)

Geacht College van Bestuur,
Middels deze brief reageert de Gezamenlijke Vergadering (hierna te noemen: GV) als
volgt op uw brief met kenmerk 2020cu0330 inzake uw verzoek aan de GV om een
bijdrage te leveren voor het Jaarverslag van de UvA betreffende de reflectie
medezeggenschap kwaliteitsafspraken UvA.
Reflectie op Kwaliteitsafspraken
Door het afschaffen van de basisbeurs voor studenten komt er structureel ruim
900 miljoen euro beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs
in Nederland. Deze investering wordt vormgegeven door de Kwaliteitsafspraken hoger
onderwijs 2019-2024, die sinds het voorjaar van 2018 zijn opgesteld door het College
van Bestuur met de GV, het Centraal Bestuurlijk Overleg en de Universitaire
Commissie Lokaal Overleg (vertegenwoordigers vakbonden).
Het opstellen van de plannen
In de eerste fase werd UvA-brede input over de thema’s en het te bepalen proces
opgehaald en in begin juli 2018 stemde de GV in met het vastgestelde proces. Daarna
werd de startnotitie uitgewerkt, met daarin een keuze voor de prioritaire thema’s, een
verdeling van de beschikbare middelen naar het centrale en facultaire niveau en een
eerste schets van de verantwoording. Deze startnotitie werd op 7 december 2018 met
instemming van de GV vastgesteld.
Vervolgens werden de afspraken verder uitgewerkt, zowel op facultair als universitair
niveau. De universitaire uitwerkingen (van de thema’s “docentprofessionalisering” en
“goede en passende onderwijsfaciliteiten”, plus een uitwerking van de Teaching &
Learning Centres) zijn op 19 december 2018 met de GV besproken. De facultaire
uitwerkingen zijn – inclusief de adviezen van de facultaire medezeggenschapsorganen –
in de loop van januari 2019 beschikbaar gekomen.
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In de laatste fase (begin 2019) zijn de UvA-brede en facultaire plannen geïntegreerd in
een overkoepelend document. In deze integrale notitie zijn tevens het totale budget en
een verantwoordingskader opgenomen. Op 12 februari 2019 werd de integrale
startnotitie kwaliteitsafspraken aan de GV ter instemming voorgelegd, met daarin de
uitwerking van de kwaliteitsafspraken op de thema’s, om akkoord te gaan met de
uitwerking van de facultaire plannen, en het verantwoordingskader voor de inzet van de
middelen vast te stellen.
Hierover is met de met de GV afgesproken dat het advies van de decentrale
medezeggenschap leidend is voor instemming op de facultaire plannen in de integrale
notitie. Van de meeste faculteiten kreeg de GV hele positieve geluiden over de
betrokkenheid van de medezeggenschap bij de discussies over uitgaven, bijsturen en
nieuwe plannen met betrekking tot de kwaliteitsgelden. De GV zou echter wel willen
benoemen geregeld geluiden te hebben opgevangen van ongenoegen over tijdsdruk.
Op één faculteit, de Faculteit der geesteswetenschappen (hierna te noemen: FGW) , is
het proces problematisch verlopen volgens de GV; daar zijn namelijk
opleidingscommissies onder druk gezet om positief te adviseren op de plannen. Om dit
op te lossen heeft het bestuur van de FGW toen een voorstel ingediend tot een
verbeterde inrichting van het adviesproces, om zo toch nog tot een goede invulling te
komen van de kwaliteitsafspraken vanaf 2020 en verder. Dit voorstel is goedgekeurd
met de facultaire studenten- en ondernemingsraad.
Na deze toezegging was de GV tevreden over zowel de centrale als de facultaire
afspraken en kon de GV op 14 juni 2019 instemmen met de integrale startnotitie
integrale kwaliteitsafspraken.
In oktober 2019 in oktober was de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (hierna
te noemen: NVAO) positief over de plannen van de UvA met een paar lichte
aanbevelingen. Deze hadden betrekking op het expliciteren van de verwachtingen, ten
behoeve van de evaluatie van de investeringen. De NVAO raadde tevens aan om de
studentvertegenwoordigers goed te blijven ondersteunen door nieuwe studentenraden te
helpen met dit ingewikkelde dossier, zodat ze hun grip op dit proces niet verliezen.
Monitoring van de plannen
De looptijd van de afspraken is zes jaar, van 2019 tot en met 2024. Het uitgangspunt is
dat de studievoorschotmiddelen worden ingezet voor de (middel)lange termijn. Dit
geeft de mogelijkheid om als instelling duurzaam te investeren in de kwaliteit van het
onderwijs. Wel zullen de gemaakte afspraken gemonitord moeten worden. In 2021
zullen deze gemaakte afspraken nog eens tegen het licht worden gehouden in een lichte
mid-term review, op dat punt is er ook de mogelijkheid tot bijstelling van de afspraken.
Bijstelling van de centrale afspraken zullen in overleg met de Centrale Studentenraad en
de Centrale Ondernemingsraad worden gemaakt; bijstelling van de facultaire plannen
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worden in samenspraak met de FSR en de OR gemaakt. Indien er geen
overeenstemming wordt bereikt, blijven de geldende afspraken van kracht.
Er wordt nog uitgezocht of het mogelijk is om vanuit UvAdata een ‘special report’ op te
stellen ter monitoring van de kwaliteitsafspraken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij
is vooral of het geld ook daadwerkelijk uit wordt gegeven. Voor 2019 is onderzocht
hoeveel van de middelen daadwerkelijk zijn besteed; dit was ongeveer 50%. Dit komt
doordat het voor sommige onderdelen en faculteiten wat tijd kostte om de plannen af te
ronden en op te starten begin 2019.
Twee keer per jaar is er een Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) tussen de decanen en
het CvB. Hier zullen de kwaliteitsafspraken en de informatie hierover uit UvAdata
steeds ter tafel komen. Hieraan gekoppeld zal er ook twee keer per jaar in de
Gezamenlijke Overleg Vergadering door het College van Bestuur met de GV over
gesproken worden. Dit zal in ieder geval de eerste drie jaar zo plaats kunnen vinden,
daarna kan gekeken worden of het wenselijk is dit verder door te zetten. De
kwaliteitsafspraken krijgen expliciet aandacht in het Jaarverslag, maar dat is natuurlijk
enkel achteraf. Tweejaarlijkse overleggen over de huidige stand van zaken biedt meer
ruimte voor tijdige correctie indien nodig.
Hoogachtend,
Pjotr van der Jagt
Voorzitter
Gezamenlijke Vergadering 19|20

Gerwin van der Pol
Vicevoorzitter
Gezamenlijke Vergadering 19|20

Pagina 3 ~ 3

