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Inleiding 
 
De missie van de Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze internationale onderzoek-universiteit 
te zijn, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis 
door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert zo een substantiële bijdrage aan de 
ontwikkeling van de samenleving. 
 
De RUG denkt dat het hiervoor benodigde talent en potentieel het best tot hun recht komen in een 
hechte academische gemeenschap, waarin kennis wordt gedeeld, gecreëerd en geïntegreerd. Een 
gemeenschap die diversiteit en sociale inclusie beschouwt als voorwaarden voor academisch succes. 
De visie van de Rijksuniversiteit Groningen is daarom gericht op het creëren van een sterke band 
tussen studenten en medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante 
maatschappelijke kwesties, in een lokale, nationale en internationale context.  
 
Aansluitend op de visie wil de RUG  haar studenten opleiden tot kritische wereldburgers, die in staat 
zijn hun kennis toe te passen ten gunste van de samenleving. Studenten die na het behalen van het 
diploma met de verworven kennis ‘een verschil’ kunnen bewerkstelligen in hun nieuwe omgeving. 
Hiervoor is passend onderwijs nodig. Om dit te realiseren zijn goede docenten, betrokken studenten, 
adequate toetsing en goede voorzieningen vereisten, naast respect voor ieders inzet en een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Deze gedeelde verantwoordelijkheid is terug te zien in de 
governance-structuur van de instelling, waarin onze tien zeer diverse faculteiten, binnen kaders, 
autonomie gegeven wordt.  
 
De RUG hanteert voor het borgen van de kwaliteit van haar onderwijs een Plan-Do-Check-Act-
kwaliteitscyclus. Deze cyclus is beschreven in het RUG Kwaliteitszorgprotocol (2017). Binnen dit 
systeem bestaat een gezonde balans tussen vertrouwen in en autonomie voor onze medewerkers en 
de rol van de universiteit als een publieke organisatie die verantwoording moet afleggen aan en 
transparant moet zijn voor de samenleving.  

Organisatiemodel 
De RUG kent 10 faculteiten en een 11e faculteit in wording (Campus Fryslân) (Zie Bijlage 1 
Organogram). De RUG heeft een organisatiemodel met veel verantwoordelijkheid voor professionals 
en bestuurders op alle niveaus. Dit organisatiemodel staat borg voor een goede wisselwerking tussen 
het centrale en het decentrale bestuur, evenals tussen bestuurders, personeel en studenten.  
 
De faculteiten zijn onderling zeer verschillend. Door deze verscheidenheid van faculteiten vinden er 
verschillende gevarieerde  activiteiten op verschillende plekken plaats. Het College van Bestuur geeft 
sturing aan de organisatie door middel van het formuleren van strategische doelstellingen en 
beleidsplannen en door de resultaten te monitoren. 
 
De RUG heeft een stelsel van medezeggenschap, waarin vertegenwoordigingen van personeel en 
studenten zowel onderling als met het bestuur overleggen. De inbreng van studenten wordt verder 
geborgd door de participatie van student-assessoren in zowel het College van Bestuur als de 
faculteitsbesturen. Studenten dragen daarnaast een grote verantwoordelijkheid in het bestuur van 
de studentenvoorzieningen en studieverenigingen.  
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Strategische Planperioden 2015-2020 en 2010-2015  
De verantwoordingstermijn van de Instellingstoets beslaat twee planperioden. De RUG bepaalt elke 
vijf jaar opnieuw haar visie en schrijft op basis hiervan een nieuw strategisch plan. Faculteiten 
schrijven in aansluiting hierop hun facultaire plannen. Vanaf het Strategisch Plan 2015-2020 lopen 
deze facultaire strategische plannen synchroon met het universiteitsbrede strategisch plan, 
waardoor een hogere mate van eenheid is gecreëerd. 

Planperiode 2015-2020 

In de huidige planperiode 2015-2020 wordt verder gewerkt aan het realiseren van de onderwijsvisie 
om jonge mensen op te leiden tot kritische burgers, die als onafhankelijke en verantwoordelijke 
deelnemers aan de samenleving de wereld van morgen kunnen vormgeven. De universiteit bevindt 
zich in een transitiefase, waarin internationalisering in zowel het onderwijs als in de gehele 
organisatie verder wordt geïntegreerd. 

Om de onderwijsvisie te realiseren, is voor deze periode beleid geformuleerd op de thema’s Student-
study fit, Active learning, Inclusion, Research-driven education, Talent development, Assessment, 
Employability en Lifelong learning.  

Deze thema’s zijn uitgewerkt en aangevuld in facultaire strategische plannen. Naast de realisatie van 
de doelen uit het Strategisch Plan, zal de RUG in deze periode aandacht schenken aan het verkrijgen 
van het CeQuInt-label, aan de 11e faculteit in wording (Campus Fryslân) en aan de vestiging en 
ontwikkeling van een branch campus in Yantai, China. 
 
Aan de basis van het huidige Strategisch Plan ligt vertrouwen binnen de universiteit. Dit is zichtbaar 
in de samenwerking tussen het College van Bestuur en de faculteitsbesturen. Om zijn onderwijsvisie 
te kunnen realiseren en tegelijkertijd recht te doen aan de diversiteit binnen faculteiten, heeft het 
CvB vanaf 2015 wijzigingen aangebracht in de governance-structuur en interne financiering. 
Faculteiten sluiten in hun strategische plannen aan op de RUG-ambities, maar kunnen daarbij een 
faculteitsspecifieke aanpak volgen en tevens specifieke facultaire ambities formuleren. Zij ontvangen 
hiervoor een lump sum-financiering, waardoor per faculteit maatwerk in de ontwikkeling van 
specifieke beleidsdoelstellingen beter mogelijk is. Door deze faculteitsspecifieke aanpak zijn er 
verschillen in uitvoering. Dit geeft de gelegenheid best practices uit te wisselen en van elkaar te leren 

Planperiode 2010-2015 

Ook in de periode van het Strategisch Plan 2010-2015 is de visie gericht geweest op het in een 
internationale omgeving vormen van studenten tot kritische burgers. Tijdens deze periode is de 
aandacht uitgegaan naar onderwijsinnovaties binnen de thema´s ‘Ieder talent (h)erkend’, ‘Niveau en 
studiesucces’, ‘Grensvlak van wetenschap en maatschappij’ en ‘Academische gemeenschap’. Op deze 
thema’s zijn pilots uitgevoerd en geëvalueerd en in de meeste gevallen verder doorontwikkeld.  
De prestatieafspraken die de implementatie van dit beleid deels versterkt hebben, zijn geëvalueerd 
en gerealiseerd (RCHOO, 2016).  

Aanbevelingen herstelaudit 2014 
In 2013 heeft de RUG de eerste instellingstoets behaald onder voorwaarden. Bij de herstelaudit in 
2014 heeft de RUG aangetoond dat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is terug te 
voeren op systematisch beleid, in het bijzonder voor de beleidsterreinen Personeel, Kwaliteitszorg, 
Talent (h)erkend, de Academische gemeenschap en Internationalisering. Daarnaast heeft ze een 
zichtbaar gesloten kwaliteitscyclus aangetoond. Hierin hebben de Raad van Toezicht en de 
Universiteitsraad een duidelijke plaats gekregen.  
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De commissie deed bij de herstelaudit uit 2014 de aanbeveling aandacht te houden voor het 
beheersen van de werkdruk en de daaruit voortvloeiende spanning tussen onderwijs en onderzoek. 
De RUG houdt dit in het oog. Het signaleren van werkdruk gebeurt in eerste instantie zo lokaal 
mogelijk in gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers en binnen het team. R&O-
gesprekken zijn daarbij een belangrijk instrument (Strategische agenda Human Resource 
Management 2010-2015 en 2017-2020 en Roadmap Duurzame inzetbaarheid, 2017). In de meest 
recente CAO is tevens de afspraak gemaakt dat iedere universiteit samen met het Lokaal Overleg tot 
een aanpak voor werkdruk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt. Binnen de RUG is 
afgesproken dat de Personeelsenquête najaar 2017 gebruikt wordt om werkdrukproblemen verder in 
kaart te brengen en zo laag mogelijk in de organisatie te bespreken. Daarnaast is in 
leiderschapstrainingen van de RUG aandacht voor gespreksvaardigheden van leidinggevenden om 
problemen als werkdruk bespreekbaar te krijgen. Over de voortgang van de strategische HR-agenda 
wordt jaarlijks gerapporteerd in het algemeen jaarverslag van de RUG. Tevens wordt voor een breed 
publiek een specifiek verslag gemaakt over het uitgevoerde HR-beleid en over het arbo-en 
milieubeleid. 
 
Tevens heeft het CvB in de afgelopen jaren geld beschikbaar gesteld aan faculteiten voor 
vernieuwingen in het onderwijs. Een van de doelstellingen daarbij was het aanstellen van meer 
personeel. Nieuwe medewerkers konden worden ingezet ter compensatie of vervanging bij taken op 
het gebied van onderwijsinnovaties. In het Bestuurlijk Overleg voorjaar 2017 bleek dat de faculteiten 
moeite hebben om dit nieuwe personeel op korte termijn te vinden. Hier is een verbeterpunt 
gesignaleerd. Een meer systematische aanpak van de werving kan wellicht tot tijdswinst en minder 
werkdruk leiden. 
 

Leeswijzer 
Voor u ligt de Kritische Reflectie van de Rijksuniversiteit Groningen voor de midterm audit van de 
Instellingstoets Kwaliteitszorg. Deze Kritische Reflectie is tot stand gekomen met input uit de 
faculteiten van de RUG, besproken met alle formele adviesorganen van de universiteit en door het 
College van Bestuur vastgesteld.  
 
De hoofdstukken van deze reflectie volgen de standaarden van het Beoordelingskader 
Accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland van de NVAO uit 2016.  
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het strategisch plan, de onderwijsvisie en het daarbij aansluitend 
beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van het onderwijs. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
implementatie van dit beleid. In hoofdstuk 3 geeft de RUG aan hoe zij stelselmatig evalueert of zij de 
beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert en hoe ze de 
relevante stakeholders meeneemt in de PDCA-cyclus in hun eigen taken, rollen en 
verantwoordelijkheden. Hoofdstuk 4 ten slotte gaat in op maatregelen naar aanleiding van interne 
en externe evaluaties en blikt vooruit naar de toekomst. In de Kritische Reflectie zijn ter illustratie 
casussen opgenomen. Deze pretenderen niet een best practice te zijn, maar schetsen het proces van 
kwaliteitszorg. 
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ITK Standaard 1 Visie en beleid 
 

De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid 

gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.  

In 2015 is in nauwe betrokkenheid met studenten, docenten en andere stakeholders door middel van 
rondetafelgesprekken een Strategisch Plan 2015-2020 opgesteld (RUG Strategisch Plan 2015-2020). 
Het plan heeft instemming verkregen van de Universiteitsraad en is goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. De onderwijsvisie die in het plan is opgenomen is studentgericht en sluit aan bij de 
European Standards and Guidelines (ESG). In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op achtereenvolgens 
de missie, de visie op onderwijs, de strategische doelstellingen en het Facultair beleid van de RUG. 

Missie 
De missie van de Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze internationale onderzoek-universiteit 
te zijn, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis 
door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert zo een substantiële bijdrage aan de 
samenleving. 

Visie op onderwijs 
De RUG streeft ernaar jonge mensen op te leiden tot burgers die kritisch denken, op academisch 
niveau functioneren en in staat zijn hun kennis op een nuttige manier toe te passen. Zo kunnen ze als 
onafhankelijke en verantwoordelijke deelnemers aan in de samenleving de wereld van morgen op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau vormgeventoe te passen. 

De visie van de RUG op onderwijs en leren gaat ervan uit dat het verwerven van kennis en 
vaardigheden in de eerste plaats het gevolg is van een optimale interactie tussen medewerkers en 
studenten. De RUG gelooft dat talent en potentieel het best tot hun recht komen in een hechte 
academische gemeenschap, waarin kennis wordt gedeeld, gecreëerd en geïntegreerd.  

Binnen de onderwijsvisie speelt internationalisering een belangrijke rol (RUG Strategisch Plan 2015-
2020, Intentions on Internationalisation, 2016). De internationalisering van de academische 
gemeenschap en daarmee het onderwijs draagt volgens de RUG bij aan de onderwijskwaliteit en 
maakt het studenten mogelijk om op de internationale arbeidsmarkt te functioneren. De RUG wil een 
internationale studie- en werkomgeving bieden waarin alle studenten en medewerkers zich thuis 
voelen, die aansluit bij de snel globaliserende wereld en de internationale context van het 
onderzoek, en die studenten en staf voorbereidt op werken in een internationale omgeving en/of 
met mensen van verschillende culturele achtergronden. Het sterke internationale netwerk van de 
RUG draagt hieraan bij. 

Naast de strategische onderwijsdoelen heeft de RUG doelen geformuleerd voor de gebieden 
Onderzoek, Maatschappelijke Impact en Talentontwikkeling. Deze zijn sterk met elkaar verbonden.  

Allereerst zullen nu beknopt de Strategische doelen worden besproken voor Onderzoek, 
Maatschappelijke Impact en Talentontwikkeling. Vervolgens komen de Strategische doelen voor 
Onderwijs aan bod.  
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Strategische doelen Onderzoek, Maatschappelijke impact en 

Talentontwikkeling 
 

Onderzoek 
Het onderzoek aan de RUG is gebaseerd op sterke kerndisciplines met voldoende 
onderzoekscapaciteit. Deze kerndisciplines staan aan de basis van het interdisciplinaire onderzoek. 
Het onderzoek in de kerndisciplines en het interdisciplinaire onderzoek dragen bij aan het verbreden 
van begrip en kennis van de wereld en maken het mogelijk innovatieve antwoorden te vinden voor 
de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De RUG streeft ernaar op het gebied van 
fundamenteel disciplinair en interdisciplinair onderzoek in 2020 in de top 25 van Europese 
universiteiten te staan en substantieel bij te dragen aan technologische, medische, maatschappelijke 
en culturele vooruitgang. 

Maatschappelijke impact 
Het realiseren van maatschappelijke impact is een essentiële verantwoordelijkheid van de 
universiteit. De RUG draagt academische kennis over aan de samenleving om maatschappelijke 
problemen op te lossen en innovaties tot stand te brengen. Dat gebeurt in de eerste plaats door 
relevant onderzoek te doen, daarnaast met hulp van afgestudeerden die kennis en vaardigheden 
inbrengen op de arbeidsmarkt, en via samenwerking en interactie met externe partners op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau. 
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is nodig om topresultaten te behalen in onderzoek en onderwijs. Daarom streeft 
de universiteit ernaar een omgeving te bieden waarin talent wordt (h)erkend en kan groeien. De 
studenten, medewerkers en PhD-kandidaten krijgen volop mogelijkheden specifieke talenten te 
trainen en te ontwikkelen. Leren te werken in een internationale context en samen te werken met 
anderen zijn essentiële elementen van deze training. 

Strategische doelen Onderwijs 
De RUG stelt zichzelf tot doel om in de planperiode 2015-2020 studenten de waarden, vaardigheden 
en kennis bij te brengen die ze nodig hebben om uit te groeien tot de volgende wereldwijde 
generatie van academici en professionals die kritisch kunnen nadenken. Dit doel wordt nagestreefd 
door:  

● een academische en sociale omgeving te creëren waarin studenten actief betrokken zijn bij 
het eigen leerproces en waarin leren en de ontwikkeling van de eigen talenten centraal 
staan; 

● kennis uit te wisselen, te creëren en te integreren in een innovatieve, hechte academische 
gemeenschap waarin excellent kwalitatief hoogwaardig onderwijs en sterke motivatie bij 
studenten zeer hoog worden aangeschreven; 

● onderwijs van topkwaliteit te leveren dat is gebaseerd op onze onderzoekskwaliteiten en dat 
studenten de mogelijkheid biedt te studeren en te werken aan de grenzen van het weten; 

● het internationale karakter van de academische gemeenschap te intensiveren om studenten 
en medewerkers in staat te stellen samen te werken met en te leren van mensen met 
verschillende culturele achtergronden en inzichten om zo een mondiaal perspectief te 
ontwikkelen; 

● studenten de vaardigheden, houding en kennis bij te brengen die nodig zijn om met succes te 
concurreren op de (internationale) arbeidsmarkt. 
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Beleidsinstrumenten 

De universitaire strategische beleidsinstrumenten in deze planperiode betreffen Student-study fit, 
Active learning, Inclusion, Research-driven education, Talent development, Assessment, Employability 
en Lifelong learning.  

In de nu volgende tekst wordt het beleid uiteengezet, wordt aangegeven welke instrumenten zijn 
geformuleerd en wordt de stand van zaken beknopt weergegeven. 

Student-study fit 

Om de ontwikkeling van studenten te optimaliseren, is het van belang dat de student bij een 
opleiding past en een opleiding bij de student. Hiervoor worden de matchingsmethoden en -
activiteiten verder geoptimaliseerd. Het onderliggende beleid is vastgelegd in de RUG 
Matchingsregeling 2015-2016.  
 
De RUG kent daarnaast het Bindend Studie Advies (BSA) aan het einde van het propedeutisch jaar 
waardoor een slechte student-study fit tijdig wordt herkend en beëindigd. De regels hiervoor zijn 
neergelegd in een Handboek Bindend Studieadvies dat elk jaar wordt herzien en na vaststelling door 
het College van Bestuur wordt gepubliceerd.  
 
Active learning 
Betrokkenheid van de student bij het eigen leerproces is essentieel voor een goede academische 
opleiding. De RUG wil een academische en sociale omgeving creëren die studentparticipatie in het 
onderwijs stimuleert. Dit wordt gerealiseerd door intensiever gebruik van methoden en middelen als 
e-learning, flipped classrooms en formatieve toetsing (waarbij de student feedback krijgt op zijn 
leerproces). Innovatief onderwijs, in de vorm van methoden die uitgaan van active learning, stelt 
studenten in staat de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om zich succesvol te kunnen 
begeven op de arbeidsmarkt in de toekomstige, digitale samenleving. Voor active learning is in 2016 
door het College van Bestuur, in overleg met de Commissie Onderwijs Strategie, een Beleidsnota 
Active Learning opgesteld.  

Deze aanpak heeft geresulteerd in diverse initiatieven om colleges actiever en effectiever te maken, 
zoals learning communities (zie H2 uitvoering). Binnen een learning community werkt een groep van 
studenten en docenten samen, waarbij beide partijen worden uitgedaagd om hun expertise te delen. 
Hiermee is een educatieve en sociale omgeving gecreëerd die de binding tussen studenten en 
docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert. Learning communities 
zijn een voorbeeld van de wijze waarop het onderwijsbeleid voldoet aan de criteria voor active 
learning in de European Standards and Guidelines (ESG).  

De RUG zet voor het bevorderen van active learning docentprofessionalisering in, enerzijds om 
docenten te ondersteunen in de implementatie van deze nieuwe methoden van onderwijs en 
anderzijds om de talentontwikkeling van docenten te stimuleren. Ten behoeve van 
onderwijsinnovaties zijn er middelen beschikbaar om docenten te compenseren of vervangen. De 
RUG wil, door compensatie of vervanging van docenten ten behoeve van ontwikkeltijd voor 
onderwijsinnovaties, een verhoogde werkdruk tegengaan. Docenten worden bovendien gefaciliteerd 
in het uitwisselen van best practices op het gebied van onderwijsinnovatie, zoals bij seminars over 
onderwijsvernieuwing rondom de verkiezing van de Docent van het jaar op de Dag van het 
Onderwijs, door het instellen van professional learning communities en het oprichten van de 
Teaching Academy Groningen (TAG). Een aandachtspunt is de verdere rol en ontwikkeling van de 
Teaching Academy. 
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Inclusion 
Sociale inclusie wordt in het Strategisch Plan benoemd als een kernwaarde van de RUG: iedereen telt 
mee. Deze waarde hangt samen met een andere kernwaarde: diversiteit. Diversiteit wordt 
beschouwd als een belangrijk aspect van academisch succes, omdat een diverse inbreng van 
ervaringen en inzichten het mogelijk maakt vraagstukken vanuit een breed perspectief te benaderen. 
Het realiseren van sociale inclusie is een voorwaarde voor het welslagen hiervan. Diverse projecten 
van de RUG, zoals International Classroom, Language and Culture Policy en Lifelong Learning dragen 
hieraan bij. Dit geldt eveneens voor het beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking. 
Voor het thema Inclusion is in 2016 door het College van Bestuur, in overleg met de Commissie 
Onderwijs Strategie, een discussion paper opgesteld. Dit is gebruikt als uitgangspunt voor facultaire 
strategische plannen. 

Om de diversiteit van de academische gemeenschap te borgen en vergroten wil de RUG haar 
internationale karakter verder intensiveren. Om deze reden wordt vanuit het Intentions Document 
on Internationalisation (2016) in vijf universiteitsbrede werkgroepen een aantal beleidsthema’s 
internationalisering uitgewerkt: Mobiliteit, Inclusion, Marketing, Strategische partners en Customer 
Relationship Management. Er volgen meer werkgroepen.  

De introductie van een internationale branch campus en de uitbreiding en verbetering van huidige 
internationale partnerschappen zal de academische gemeenschap verder internationaliseren en 
versterken. Gezien de organisatorische consequenties voor de betrokken faculteiten, wil de RUG de 
medewerkers en de medezeggenschap nauw blijven betrekken bij de besluitvorming over en de 
ontwikkeling van de branch campus in Yantai, China. Het onderwerp staat als vast punt op de agenda 
van de Universiteitsraad en het CvB organiseert regelmatig bijpraatsessies met de betrokken 
faculteiten. 

Het International Classroom-project is gericht op het creëren van een inclusieve onderwijsomgeving 
waarvan staf en studenten uit diverse culturen deel uitmaken en die is gericht op een internationale 
context. Flankerend beleid hierbij is de Language and Culture policy (2014). Dit is erop gericht staf en 
studenten voldoende taalvaardigheid en competenties te laten ontwikkelen om zich ook in een 
andere taal goed te kunnen uiten. In het verlengde hiervan wordt eveneens gestreefd naar meer 
begrip voor culturele verscheidenheid en interculturele competenties. Dit draagt bij aan inclusion, 
maar ook aan employability aansluiting op de arbeidsmarkt en internationale mobiliteit.  
 
Naast het project International Classroom en het project Language and Culture Policy is in 2016 het 
Erasmus+-project EQUiiP (Educational Quality at Universities for Inclusive and International 
Programmes) van start gegaan (Projectaanvraag, 2016). In samenwerking met zeven Europese 
universiteiten wordt binnen dit project een training ontwikkeld voor docentopleiders over 
interculturele ontwikkeling van het onderwijs. De RUG is penvoerder van het project. 

Studenten met een functiebeperking zijn eveneens onderdeel van de academische gemeenschap. 
Het RUG-beleid voor specifiek deze groep is neergelegd in de Richtlijn ‘Studeren met een 
functiebeperking’ (2010).  
 
Tot slot kan ook het uitbreiden van de onderwijsdoelgroep binnen het kader van het thema ‘Lifelong 
learning’ als een vorm van inclusie worden aangemerkt. Dit thema is een aandachtspunt in de 
komende periode voor RUG als geheel en voor afzonderlijke faculteiten. Hierbij wordt niet alleen het 
aanbod aan post-academisch onderwijs uitgebreid, maar eveneens de inhoud ervan beter afgestemd 
op de snel veranderende samenleving.  
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Research-driven education  

Goed wetenschappelijk onderwijs wordt gevoed door goed wetenschappelijk onderzoek. Docenten 
integreren onderzoek in de colleges en betrekken studenten hier in de loop van het curriculum 
steeds actiever bij. Op deze manier maken studenten deel uit van de academische gemeenschap en 
komen ze direct in aanraking met het meest actuele onderzoek. In de laatste jaren is de RUG 
begonnen met het verder intensiveren van research-driven education binnen de masteropleidingen 
en ook in toenemende mate in de bacheloropleidingen. Hiernaast wordt er binnen de 
masteropleidingen aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken, wat bijdraagt aan een 
betere voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. Beide ontwikkelingen zijn een follow up van 
het beleid uit de Strategische Planperiode 2010-2015 (RUG-kader verwevenheid onderwijs-
onderzoek in het bachelorcurriculum). 

Talent development 

De RUG wil studenten de vaardigheden, houding en kennis bijbrengen die nodig zijn om met succes 
te concurreren op de internationale arbeidsmarkt en docenten ondersteunen daarom toerusten om 
ze onderwijs van topkwaliteit te kunnen laten verzorgen. Het College van Bestuur streeft voor 
studenten naar voldoende differentiatie in het opleidingsaanbod, niet alleen naar vakgebied, maar 
ook naar niveau van de student. . 

In de bachelorfase is er een keuze voor monodisciplinaire bachelors, naast brede, interdisciplinaire 
bachelors, zoals het University College Groningen. Bachelorstudenten met bovengemiddelde 
resultaten kunnen een aanvullend, extra-curriculair programma volgen bij het Honours College. In de 
masterfase is er allereerst een keuze tussen een reguliere master, een selectieve master; waaronder 
alle research masters, en een educatieve master. Daarnaast kan er gekozen worden voor een 
combinatie met een Honours Masteropleiding. Het verbindende thema voor de Honours Masters is 
Leiderschap.  
 
De RUG neemt daarnaast vanaf 2016 op grote schaal deel aan het landelijke Experiment 
Promotieonderwijs, waardoor een groot aantal nationale en internationale studenten met een beurs 
bij een Graduate School aan de RUG een promotietraject kan afronden. 
 
Het thema Talentontwikkeling in het Strategisch Plan 2015-2020 heeft nadrukkelijk ook betrekking 
op de ontwikkeling van talenten bij het personeel van de RUG. Het College van Bestuur wil verdere 
talentontwikkeling bevorderen door middel van onder meer de continuering van de Basis Kwalificatie 
Onderwijs, Senior Kwalificatie Onderwijs, het Tenure Track-systeem en de Rosalind Franklin 
Fellowships.  
 
Het College van Bestuur heeft het centrale aanbod van cursussen bevorderd en de Basis Kwalificatie 
Onderwijs (BKO) verplicht voor alle docenten met een aanstelling ≥ 0,2 fte. Bij de professionalisering 
van docenten wordt de doorgaande lijn ingezet door het ontwikkelen van een aanbod voor 
Permanente Educatie (zie ook notitie: “Permanente Educatie na de BKO. Continue ontwikkeling voor 
docenten”, 2015). Het aanbod voor senior staf in het onderwijs is in de afgelopen jaren uitgebreid 
met een programma voor de Senior Kwalificatie Onderwijs en de Leergang Onderwijskundig 
Leiderschap. In 2017 is de Teaching Academy opgericht: een platform waar bevlogen docenten hun 
ervaringen uitwisselen en elkaar en anderen stimuleren. 
 

Het Tenure Track-systeem en de Rosalind Franklin Fellowships bieden jonge talentvolle onderzoekers 
uitzicht op een hoogleraarsfunctie bij goed functioneren. Daarbij zijn de Rosalind Franklin Fellowships 
expliciet bedoeld om de doorstroom van vrouwen naar hogere functies te stimuleren. Het aandeel 
vrouwen in hogere functies is een van de kwaliteitsindicatoren bij het huidige Strategisch Plan. Met 
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beide instrumenten kan de RUG excellente wetenschappers aantrekken en behouden voor onderwijs 
en onderzoek.  
 
Voor de professionalisering van het Ondersteunend- en Beheerspersoneel (OBP) zal het 
opleidingsaanbod van de RUG geïntegreerd weergegeven worden in de Corporate Academy. Dit om 
de toegankelijkheid te vergroten met als doel de deelname van OBP aan opleidingstrajecten te 
bevorderen. Loopbaanperspectief en -ontwikkeling is een standaard onderwerp bij de R&O-
gesprekken van OBP. Daarnaast heeft het OBP net zoals het wetenschappelijk personeel jaarlijks 
recht op twee ontwikkeldagen die ingezet kunnen worden voor scholing. 

Assessment  

Goed onderwijs behoeft goede toetsing. De RUG heeft hiervoor sinds 2007 toetsbeleid dat 
regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig wordt herijkt. Dit was het geval in 2014 en resulteerde 
in de nota RUG Toetsbeleid 2014 die werd opgesteld in samenwerking met faculteiten. De vereisten 
voor een goed toetsprogramma werden geactualiseerd en er kwamen aanbevelingen voor onder 
andere de relatie tussen eindtermen en het toetsprogramma, formatieve toetsing, digitaal toetsen, 
professionalisering van docenten (BKO, SKO) en van leden van de examencommissies en de rol van 
een tweede beoordelaar. Dit toetsbeleid zal in 2017-2018 opnieuw worden geëvalueerd. 
 

Employability 
Om studenten goed voor te bereiden op hun loopbaan, is ‘inzetbaarheid op de arbeidsmarkt’ een 
vast onderdeel van de bachelor- en masteropleidingen geworden. De RUG streeft ernaar de 
verschillende opleidingen zowel qua inhoud als qua profiel goed aan te laten sluiten op het 
potentiële werkveld van afgestudeerden. Om dit te realiseren wordt binnen de opleidingen constant 
gezocht naar een goede balans tussen theoretische en toepasbare kennis en tussen 
wetenschappelijke en praktische vaardigheden. 
 
Ook zijn er bij alle opleidingen, of clusters van opleidingen, Raden van Advies ingesteld, waarin het 
opleidingsbestuur met vertegenwoordigers uit het werkveld nagaat of de eindtermen van de 
opleiding aansluiten bij het werkveld. De RUG bevordert daarnaast het ontstaan en functioneren van 
alumniverenigingen (per opleiding) en alumnikringen (naar woonplaats van alumni, zowel nationaal 
als internationaal). Alumni vormen een belangrijke schakel naar de arbeidsmarkt. 
 
Daarnaast is de centrale universitaire voorziening voor loopbaanondersteuning voor studenten 
uitgebreid. Om de zichtbaarheid van deze voorziening te vergroten, is in 2016 de naam ‘NEXT’ 
veranderd in de benaming ‘Career Services’. 
 
Het College van Bestuur heeft in het najaar van 2015 de universitaire Employability-strategie en de 
uitwerking ervan vastgesteld door goedkeuring van het Report Task Force Employability en toewijzing 
van financiële middelen.  

Lifelong learning 

Het thema Lifelong learning is onderdeel van de facultaire strategische plannen 2015-2020. De RUG 
zal voortdurend reflecteren op wat de positie zal zijn van haar afgestudeerden op de snel 
veranderende, meer internationale arbeidsmarkt, welke maatschappelijke taak zij daarin heeft en 
wat dat betekent voor haar studenten. Anno 2017 moet er nog een start worden gemaakt met een 
universiteitsbreed beleid (en ondersteuning) op dit thema.  
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Facultair beleid 
Faculteitsbesturen dienen in hun strategische plannen aan te geven hoe zij de gezamenlijke RUG-
onderwijsvisie realiseren op een manier die bij het karakter en de omstandigheden van de faculteit 
aansluit. De doelen die de faculteiten zich voor de komende vijf jaar hebben gesteld, komen dan ook 
voor een groot deel overeen met die van de RUG als instelling. Deze doelen vallen samen onder de 
thema’s: Student-study fit, Active learning, Inclusion, Research-driven education, Talent development, 
Assessment, Employability en Lifelong learning, maar kunnen per faculteit anders zijn uitgewerkt. 
Daarnaast kunnen faculteiten aanvullende ambities formuleren. 

Governance 
Om kwaliteit en innovatie te stimuleren en de onderwijsvisie te realiseren, heeft het College van 
Bestuur gekozen voor een financieringssystematiek waarbij faculteiten op basis van de ambities in 
hun strategische plannen een eenmalige financiering ontvangen voor vijf jaar. Door de doelen en 
financiering op deze manier op elkaar af te stemmen, is een situatie geschapen waarin faculteiten 
meer autonomie hebben. Zij kunnen voor een deel zelf bepalen hoe ze aansluiting zoeken bij de 
doelen van de RUG, afhankelijk van de specifieke behoefte van de faculteit, en hoe zij deze doelen 
willen bereiken in de komende vijf jaar.  

Het nieuwe financieringsmodel houdt ook in dat faculteiten zelf de verantwoordelijkheid dragen voor 
de evaluaties van hun onderwijsvernieuwingen. Voor de RUG is het een belangrijk aandachtspunt dat 
ze deze evaluaties goed blijft overzien en er zorg voor draagt dat de projectresultaten breed gedeeld 
blijven worden binnen de organisatie.  

PDCA 
In het kader van de kwaliteitszorg worden de facultaire plannen besproken met het College van 
Bestuur, waarover meer in Hoofdstuk 3 van deze reflectie. Om te werken aan kwaliteit en actief te 
monitoren of de doelen bereikt worden, stelt elke faculteit jaarlijks met het College van Bestuur op 
basis van de eigen ambities onder meer een factsheet op met kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren 
geven het College van Bestuur en de faculteitsbesturen een instrument aan de hand waarvan de 
kwaliteit van het onderwijs twee keer per jaar gemonitord en besproken wordt tijdens de 
Bestuurlijke Overleggen. Hiernaast wordt, in overeenstemming met het RUG Kwaliteitszorgprotocol 
(2017), de Onderwijsmonitor gebruikt. Inmiddels zijn er door de faculteiten veel activiteiten 
ontplooid op het gebied van Inclusion. Bij het BO Voorjaar 2017 bleek dat dit thema nadrukkelijker 
verankerd moet worden in het reguliere kwaliteitszorgproces. Een systematische gezamenlijke 
gedeelde planning en controle ontbreekt evenals (onderwijs)beleid waarin de impact van 
internationalisering is opgenomen. Dit wordt in het studiejaar 2017-2018 opgepakt bij de herziening 
van het RUG Kwaliteitszorgprotocol en een plan van aanpak ten behoeve van Inclusion. 

Sterke punten 
 Er bestaat een duidelijke centrale visie op onderwijs waarbij, binnen een academische 

gemeenschap waarin diversiteit wordt gefaciliteerd en gewaardeerd, active learning centraal 
staat, en studenten worden voorbereid op de (internationale) arbeidsmarkt. Deze visie is 
uitgewerkt in beleidsinstrumenten waarbij faculteiten gedifferentieerde ambities hebben 
geformuleerd. Voor het monitoren en evalueren van deze ambities zijn kwaliteitsindicatoren 
opgesteld, aan de hand waarvan de voortgang twee keer per jaar wordt besproken.  

 De RUG kan veel geïmplementeerde en gedocumenteerde initiatieven laten zien op het gebied 
van Active learning, Inclusion en Employability.  
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 Het governance-model met bijbehorende financieringssystematiek geeft autonomie aan 
faculteiten, hetgeen het mogelijk maakt dat ze een eigen discipline-specifieke aanpak kunnen 
hanteren om de onderwijsvisie te realiseren.  

Aandachtspunten 
 Het is noodzakelijk de voortgang op het thema Inclusion te verankeren in de bestaande 

PDCA-cyclus. Het onder Inclusion vallende thema Lifelong learning dient nog verder te 
worden uitgewerkt. 

 Door het genoemde governance-model is het belangrijk in gesprek te blijven over 
onderliggende waarden van de onderwijsvisie. Tegelijkertijd moet de instelling er zorg voor 
dragen dat faculteiten de ervaringen die worden opgedaan, breed delen. 

 Een laatste aandachtspunt betreft de branch campus in Yantai. Het College van Bestuur wil 
de betrokken faculteiten en de medezeggenschap nauw blijven betrekken bij de ontwikkeling 
hiervan en besluitvorming hierover.   
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ITK Standaard 2 Uitvoering 
 

De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende 
beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en 
studenten met een functiebeperking. 

 
De RUG heeft een centrale visie op onderwijs gericht op active learning in een inclusieve 
academische gemeenschap, waarbij studenten goed worden voorbereid op de (internationale) 
arbeidsmarkt. De thema’s uit het Strategisch Plan zijn in 2015-2016 in de vorm van 
beleidsdocumenten besproken in verschillende universitaire gremia zoals met faculteitsbestuurders 
in het College van Decanen, de Commissie Onderwijs Strategie en het Managementberaad, en met 
vertegenwoordigingen van personeel en studenten in de Universiteitsraad. De faculteitsbesturen 
hebben vervolgens hun eigen strategische plannen vastgesteld.  

De realisatie van deze visie vereist goede docenten, betrokken studenten, de juiste toetsing en goede 
voorzieningen. De uitvoering van de beleidsthema’s Student-study fit, Active learning, Inclusion, 
Research-driven education, Talent development, Assessment en Employability zal daarom worden 
besproken onder de koppen Personeel, Studenten, Toetsing en Voorzieningen. 

Personeel 

Talent development personeel  

In samenhang met het Strategisch Plan 2015-2020 is de Strategische Agenda HR voorjaar 2017 
geactualiseerd voor de periode tot en met 2020 (Elk talent telt). Er wordt hierin ingegaan op het 
aantrekken van talent, het ontwikkelen van talent, een stimulerende werkomgeving en 
ondersteunende diensten.  
 
Voor de periode 2010-2015 gold de Strategische Agenda Human Resource management RUG 
(People, Passion, Performance). Een doel daarin was het professionaliseren van onderwijsstaf door 
middel van het aanbieden van de basiskwalificatie onderwijs (BKO), met als doel de kwaliteit van het 
onderwijs te bevorderen. Het streven was dat minimaal 80% van de docenten deze kwalificatie zou 
behalen. Het College van Bestuur heeft dit doel vertaald in afspraken op facultair niveau.  
Bij het maken van de prestatieafspraken met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 
2012, heeft de RUG ervoor gekozen het percentage docenten met een BKO te hanteren als indicator 
voor de maatregelen ten behoeve van docentkwaliteit. Bij de beoordeling van de prestatieafspraken 
in december 2015 bleek die voor BKO (ruim) gehaald: circa 85% van de RUG-docenten heeft deze 
kwalificatie. Het beleid wordt voortgezet voor alle docenten met een nieuwe aanstelling.  
 
De RUG ontwikkelt als vervolgstap een aanbod voor Permanente professionalisering/-educatie 
(notitie “Permanente Educatie na de BKO. Continue ontwikkeling voor docenten”, 2015). Het aanbod 
voor senior staf in het onderwijs is in de afgelopen jaren uitgebreid met een programma voor de 
Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. 
 
Het aantrekken en behouden van jonge talentvolle wetenschappers met capaciteiten op het gebied 
van onderwijs en onderzoek wordt onder meer gerealiseerd via het Tenure Track-beleid en de 
Rosalind Franklin Fellowships (RFF). Op basis van een evaluatie van het Tenure Trackbeleid zijn in een 
RUG notitie over Tenure Track de instellingsbrede overeenkomsten van het tenure track beleid in de 
faculteiten duidelijk benoemd. Ook is in het kader van work-life balance meer aandacht gegeven aan 
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de rechtspositionele mogelijkheden om vertragingen door bijvoorbeeld ziekte of parttime 
aanstellingen op te vangen, gezien de gestelde beoordelingstermijnen en prestatiecriteria. 
Hoewel de De RF-fellowships succesvol zijn, blijfthebben gezorgd voor een stijging van het aandeel 
vrouwen in hogere academische posities.  Dit onderwerp blijft echter een aandachtspunt voor het 
College van Bestuur, omdat de resultaten nog achterblijven bij de doelstelling. Het CvB heeft daarom 
twee faculteitsdecanen (beide prorectoren) benoemd tot Chief Diversity Officers die maatregelen ter 
bevordering van het aandeel vrouwelijke hoogleraren moeten realiseren. 
 

Universiteitsraad 15-12-2016 -  Agendapunt Vakevaluaties en discussie omtrent Tenure Track  
In september 2016 diende de Personeelsfractie een memorandum in dat de validiteit van cursusevaluaties aan 
de orde stelde. De fractie erkende het belang van het verkrijgen van de mening van studenten over onderwijs. 
Zij stelde echter dat op basis van verschenen onderzoek een cursusevaluatie de tevredenheid van de student 
meet in plaats van de kwaliteit van de professional en diende het voorstel in om onmiddellijk en in alle 
faculteiten te stoppen met het betrekken van uitkomsten van cursusevaluaties als een criterium in de Tenure 
Track en ander HR-beleid. 
Het CvB had geen twijfel over het onderliggende onderzoek, maar vond dat in het voorstel de signaalfunctie 
van een cursusevaluatie werd onderschat. De universiteit mag van toekomstige leiders in onderzoek en 
onderwijs verwachten dat zij de verantwoordelijkheid nemen om de uitkomsten van een cursusevaluatie te 
analyseren en te bediscussiëren met hun superieuren. Daarnaast zal een staflid beoordeeld worden gedurende 
vijf jaren tot aan het eind van het Tenure Track-programma. Het criterium Cursusevaluatie in het Tenure Track-
beleid is daarbij een relatief klein onderdeel van de totale toetsing. Tot slot zijn de cursusevaluaties in het 
Tenure Track-beleid ooit opgenomen op aanvraag van de studentenpartijen van de Universiteitsraad die het 
belang van onderwijs in de Tenure Track hebben benadrukt. Het CvB vond dat in de meeste aangedragen 
alternatieven door de Personeelsfractie de input van studenten miste. 
Besloten werd de cursusevaluaties te behouden als een van de indicatoren in de HR-systemen, gebaseerd op 
de signaalfunctie, de relatief kleine plaats in de Tenure track en om de input van studenten op hun 
programma’s te borgen. Daarnaast werd er afgesproken om de faculteiten een brief te sturen met nadere 
informatie over het doel en de rol van cursusevaluaties in het onderwijs. 

201609 Notitie vakevaluaties, Albers, Personeelsfractie  
20161215 Uraad Response memorandum 'Notitie Vakevaluaties' Albers Personeelsfractie 
20170217 Brief aan faculteiten nadere informatie Doel en rol van cursusevaluaties in het onderwijs 

 

Inclusion personeel 

De RUG wil het diverse en internationale karakter van haar academische gemeenschap intensiveren 
om alle talent te benutten en studenten te laten studeren in een omgeving die hun latere 
werkomgeving weerspiegelt. Inclusion van internationaal personeel en het kunnen omgaan met een 
diverse, internationale studentpopulatie zijn hiervoor voorwaarden. De wijze waarop dit gerealiseerd 
moet worden is vastgelegd in het Human Resource beleid Marsroute Internationalisering. In relatie 
tot inclusie en leiderschap worden er specifieke workshops voor besturen en teams georganiseerd 
gericht op de bewustwording van de 'unconscious bias' ten aanzien van verschillende nationaliteiten 
en vrouwen. 
 
Vanuit het Intentions to Internationalisation document wordt tevens gewerkt aan onboarding and 
retention verwelkomen, goed introduceren en behouden van internationale en ondersteunende staf 
en via de Language and Culture policy aan internationalisering voor Nederlandse staf met daarbij 
horende trainingen in interculturele vaardigheden.  Vanuit de Intentions is ook een werkgroep 
ingesteld die de mobiliteit van staf gaat bevorderen.  
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Werkdruk personeel 

In het HR-beleid wordt gestreefd naar betrokkenheid van de medewerkers en verlichting van de 
werkdruk. De spanning tussen onderwijs en onderzoek is van alle tijden. Over het algemeen ervaren 
docenten onderwijs als druk die ze niet kunnen negeren. Met name als bureaucratisch ervaren taken 
in de kwaliteitszorg van het onderwijs en een gebrek aan autonomie leiden tot ontevredenheid over 
het werk als docent.  
 
In de meest recente CAO is de afspraak gemaakt dat iedere universiteit samen met het Lokaal 
Overleg tot een aanpak voor werkdruk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt. Binnen 
de RUG is afgesproken dat de personeelsenquête najaar 2017 gebruikt wordt om 
werkdrukproblemen in kaart te brengen en zo laag mogelijk in de organisatie te bespreken. 
In het beleid is verder veel aandacht voor performance management. Resultaat- en 
ontwikkelingsgesprekken zijn een belangrijk instrument om werkdruk in kaart te brengen en 
beheersbaar te houden (Strategische agenda Human Resource Management 2010-2015 en 2017-
2020 en Roadmap Duurzame inzetbaarheid, 2017). Jaarlijks worden R&O-gesprekken gevoerd, 
waarin niet alleen wordt gelet op de taakvervulling en het functioneren, maar ook op de bijdrage die 
wordt geleverd aan de doelen van de eigen eenheid en op de maatregelen die nodig zijn om de 
professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen. In 2016 
waren er van 58% van de medewerkers verslagen van R&O-gesprekken, op een doelstelling van 90%. 
Dit percentage bestaat uit de gesprekken waarbij ook het formulier is afgerond met een 
ondertekening door alle gesprekspartners. Nader onderzoek door HR maakte duidelijk dat het aantal 
gevoerde gesprekken fors hoger lag, waarop er actie is ondernomen op het voltooien van de cyclus. 
Het regelmatig meten van de personeelstevredenheid op instellingsniveau en de administratieve 
afhandeling van de R&O-gesprekken, blijven aandachtspunten.  
 
Over de voortgang van het personeelsbeleid wordt in de Bestuurlijke Overleggen gerapporteerd voor 
zover de onderwerpen geagendeerd worden. Het percentage R&O gesprekken en het percentage 
tijdelijke docenten volgens de CAO-definitie wordt jaarlijks in de bestuurlijke overleggen met de 
faculteitsbesturen besproken. Over het personeelsbeleid op instellingsniveau wordt gerapporteerd in 
het algemeen jaarverslag van de RUG. 
 

Faculteit Science and Engineering – over werkdruk en administratieve lasten: 
In de R&O-gesprekken bleek dat er in de faculteit veel klachten waren over administratieve lasten van 
onderwijsgevenden. Het faculteitsbestuur heeft daarop een Commissie ‘Rompslomp’ ingesteld. Hieruit volgde 
dat docenten feitelijk ondersteuning wensten bij het opstellen van een Course Unit Dossier en een versimpeling 
van de aanpak. De faculteit heeft daarop de informatie die zij nodig heeft voor Ocasys, toetsing en 
kwaliteitszorg gecombineerd in een dossier. De docent hoeft nu jaarlijks nog maar één document in te vullen. 
FSE heeft daarnaast sterk ingezet op didactische ondersteuning bij het invullen. In de praktijk bleek echter de 
timing wel lastig te zijn: kwaliteitszorg (kan relatief kort voor de cursus) en onderwijsinformatie (moet ruim van 
tevoren bekend zijn) gaan niet altijd goed samen. De nieuwe werkwijze is als best practice gepresenteerd in 
een beleidsmedewerkersbijeenkomst voor alle faculteiten.  

Studenten 
Onderwijs moet toegankelijk en studeerbaar zijn. De student moet op de goede plek zitten, 
betrokken zijn, voldoende uitgedaagd worden en voorbereid worden op de arbeidsmarkt.  
De RUG wil daarnaast een internationale studieomgeving bieden waarin alle studenten zich thuis 
voelen. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de RUG deze visie realiseert aan de hand van de 
strategische beleidsinstrumenten Student-study-fit, Active learning, Inclusion, inclusief 
functiebeperkte studenten, Talent development en Employability. 
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Student-study fit  

Het streven van de RUG is elke student op de juiste plek te krijgen. Hiervoor hanteert de RUG 
matching en BSA. In de uitvoering van matching wordt elk jaar een verdere professionalisering 
nagestreefd, bijvoorbeeld door het gebruik van meer digitale hulpmiddelen. De reikwijdte van 
matching is uitgebreid door dit ook in te voeren voor switchende en internationale studenten. 
Daarnaast kende de RUG in ’17-’18 decentrale selectie bij de toelating tot de bacheloropleidingen 
Geneeskunde, Tandheelkunde, International Relations & International Organization en Psychologie. 
De BSA-Regeling is in 2016 aangepast op grond van ministeriële richtlijnen. Er mocht alleen sprake 
zijn van een studieadvies aan het einde van het eerste jaar en niet nogmaals een (bindend) 
studieadvies aan het einde van het tweede jaar. Het Voorlopig Positief Advies is daarmee vervallen. 
 
Een van de prestatieafspraken van de RUG met het ministerie van OCW betrof de omvang van de 
uitval van eerstejaars studenten en de omvang van het aantal studenten dat in of na het eerste jaar 
wisselt van opleiding. De RUG voldeed aan het einde van de afgesproken periode aan de betreffende 
prestatieafspraken (max. 12 % uitval en max. 10% switch) (RCHOO, 2016). 
 

Active learning 

De RUG wil een academische en sociale omgeving creëren waarin studenten actief betrokken zijn bij 
het eigen leerproces. Studentparticipatie in het onderwijs wordt gestimuleerd door intensiever 
gebruik van methoden en middelen als e-learning, flipped classrooms en formatieve toetsing. 
Active learning wordt beschouwd als een overkoepelend gemeenschappelijk thema dat middels tal 
van andere plannen en projecten, zoals learning communities, international classroom en toetsbeleid 
wordt gerealiseerd.  

Learning communities 

Het Learning Communities project is in 2013-2014 gestart met pilots in faculteiten. In het studiejaar 
2014-2015 hebben vier faculteiten (GMW, FRW, UCG, UMCG) learning communities opgenomen in 
een deel van hun onderwijs. De ervaringen met deze pilots zijn uitgewisseld en waren tevens input 
voor verdere invoering. In 2016 hadden alle faculteiten minimaal één learning community binnen de 
gelederen.  
 

Universitair Medisch Centrum Groningen - Learning Communities bij de bacheloropleiding Geneeskunde 
Bij het UMCG zijn er zowel interne als externe aanleidingen geweest voor een herbezinning op de vormgeving 
van de bacheloropleiding Geneeskunde. De belangrijkste externe impulsen waren ‘Kwaliteit in 
verscheidenheid’ (de Strategische Agenda Hoger Onderwijs) en de uitwerking daarvan in het 
Hoofdlijnenakkoord tussen VSNU en OCW, evenals de internationale visie op hoe het medisch onderwijs van de 
21ste eeuw eruit moet zien om te voldoen aan de veranderende zorgvraag. Intern zijn het vooral de positieve 
ervaringen met de kleinschaligere onderwijsgemeenschap in de International Bachelor in Medicine (IBMG), 
waar met name ook docenten en afdelingen over rapporteren. Belangrijke kenmerken van de IBMG waren, 
naast de kleinschaligheid, de inhoudelijke focus van de opleiding (Global Health) en binding die gevormd werd 
doordat studenten specifiek voor deze opleidingsvariant geselecteerd werden. De uitdaging van de 
Strategische agenda van de RUG gekoppeld aan de eigen ervaringen met de IBMG boden het UMCG de context 
waarbinnen het concept van de learning community uitgewerkt is als organisatiemodel voor de medische 
bacheloropleidingen. Momenteel kan de bacheloropleiding Geneeskunde gevolgd worden binnen een van de 
vier kleinschalige profielen. De keuze van deze profielen met elk hun eigen context is gebaseerd op de 
maatschappelijke veranderingen en behoeften in de zorg: gezondheid op mondiaal niveau (Global Health), 
medisch-biologisch onderzoek en toepassing van nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen (Molecular 
Medicine), versterking van de eerste lijn, preventie en maatwerk-zorg voor ouderen (Duurzame Zorg) en 
doelmatigheid en patiëntveiligheid in de zorg (Intramurale Zorg). Jaarlijks worden deze opleidingen 
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geëvalueerd in de Onderwijsmonitor. In het visitatierapport van de QANU (6 juli 2017) wordt lovend gesproken 
over de learning communities van Geneeskunde. 

 

Inclusion studenten  

Diversiteit en sociale inclusie worden in het Strategisch Plan benoemd als kernwaarden van de RUG. 
Diversiteit wordt beschouwd als een belangrijk aspect van academisch succes, omdat een diverse 
inbreng van ervaringen en inzichten het mogelijk maakt vraagstukken vanuit een breed perspectief te 
benaderen. Het realiseren van sociale inclusie is een voorwaarde voor het welslagen hiervan. Diverse 
projecten van de RUG, zoals International Classroom en Language and Culture Policy dragen hieraan 
bij. Dit geldt eveneens voor het beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking. Sinds 
2014 bevordert de RUG mobiliteit van studenten door middel van de Erasmus Mundus joint degree 
master programmes in een interuniversitaire samenwerking. 
 

Studeren met een functiebeperking 

Jaarlijks wordt de tevredenheid van studenten met een functiebeperking gemonitord aan de hand 
van vragen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). In de afgelopen jaren zijn op basis van deze 
uitkomsten verbeterprojecten op universitair en facultair niveau gestart.  
 

RUG en functiebeperking 
Op grond van de NSE 2017 heeft het College van Bestuur, op advies van de Advies Commissie Functiebeperkte 
studenten (ACF) en de UCO, gevraagd om meer aandacht voor functiebeperkte studenten bij de start van een 
masteropleiding. Deze verbetering wordt in 2017 ten uitvoer gebracht en heeft als doel een hogere 
tevredenheid van functiebeperkte masterstudenten blijkend uit de NSE 2018. Een intern verbeterproject betrof 
de informatievoorziening op het intranet van de RUG voor zowel functiebeperkte studenten als 
personeelsleden die met studenten uit deze groep samenwerken. De betreffende pagina’s zijn volledig herzien 
en beter op elkaar afgestemd. 

 

Faculteiten Rechtsgeleerdheid en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en functiebeperking 
De uitkomsten van de NSE waren voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen aanleiding voor een intern verbetertraject. De facultaire informatievoorziening 
en begeleiding zijn daarbij kritisch bekeken en waar mogelijk verbeterd. Dit heeft geleid tot een hogere 
tevredenheid in daaropvolgende jaren. 
 
Faculteit Science and Engineering en functiebeperking 
In de Faculteit Science and Engineering is op basis van de uitkomsten in de NSE het zogeheten Maatjesproject 
gestart, waarbij studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) begeleid worden door een ouderejaars; 
deze ouderejaars worden begeleid en ondersteund vanuit de RUG. 

 
Hoewel het huidige beleid op hoofdlijnen voldoet, is het wenselijk het RUG-beleid beter te situeren 
in een context van de aandacht voor inclusion van alle studenten, groei van het aantal internationale 
studenten en hun specifieke situaties en toenemende studiedruk. De ACF heeft daarom een nieuw 
RUG-beleidsplan Studeren met een functiebeperking in voorbereiding. 

Internationalisering 

Bij de werving van studenten wordt veel aandacht besteed aan het aantrekken van internationale 
studenten, zowel uit de EU/EER als daarbuiten. Ook wordt ruim gelegenheid geboden aan de komst 
van uitwisselingsstudenten, voornamelijk als gevolg van Erasmus+-overeenkomsten. 
Het College van Bestuur bevordert dat de eigen diplomastudenten een deel van hun studie volgen 
aan een buitenlandse universiteit, dan wel een internationale stage doen. Hierover zijn afspraken 
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gemaakt met de faculteitsbesturen in de vorm van streefpercentages. Een deel van deze 
uitwisselingen gebeurt met de steun van het Erasmus+-programma. Daarnaast heeft de RUG het 
eigen Marco Polofonds, waaruit overige uitwisselingen kunnen worden gefaciliteerd. 
 
Sinds 2014 kent de RUG een centraal Admissions Office, dat de aanmeldingen van internationale 
studenten behandelt. Na de vorming van het Admissions Office is gewerkt aan de verdere 
professionalisering: een groter aantal inschrijfverzoeken, streven naar een kortere doorlooptijd en 
naar een hogere conversie (van verzoek naar daadwerkelijke inschrijving). De invoering van het 
centrale Admissions Office is nog niet geëvalueerd. 

International classroom 

In de periode 2013-2016 zijn er in drie faculteiten (FSE, FRW, UMCG) pilots International Classroom 
geweest en zijn op seminars ervaringen gedeeld tussen betrokkenen in de faculteiten. Inmiddels zijn 
alle faculteiten bezig met de invoering van de International Classroom. Hiervoor zijn door het CvB 
financiële middelen ter beschikking gesteld. Het project loopt nog tot en met 2020, waarna 
vastgesteld kan worden of dit project heeft bijgedragen aan het realiseren van de visie op onderwijs. 
Een systematische monitoring van de effecten van internationalisering in curricula gebeurt op een 
steeds grotere schaal, maar zal ook na 2020 aandacht behoeven. Te denken valt aan de voortgang op 
het aanpassen van de learning outcomes op internationale en interculturele vaardigheden. Daarnaast 
kan hulp vanuit de studieverenigingen in het informele curriculum zorgen voor een hechtere band 
tussen de internationale studenten en de faculteit, wat tot een grotere tevredenheid en 
betrokkenheid van studenten leidt. De RUG kan de contacten met studieverenigingen nog beter 
benutten. Zo hebben de besturen van FEB studieverenigingen speciale intercultural competence 
trainingen en masterclasses gevolgd, wat een onderdeel vormt van het faculteitsbrede Language and 
Culture Policy Plan.  
 
Faculteit der Letteren, Pilot International Classroom (rapportage augustus 2017) P D C A 

 Formeel curriculum: IC-T Preliminary report – ILO’s 

 Informeel curriculum: IC-II Interim report - Inclusion 

 Informeel curriculum: IC-II Language Advice 

 Online Toolbox (Infonet) 

 Buddysysteem 

 Studiestartweek 

 Protocol International Tracks 

x 
x 
x 
 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 
x 
 

  

Binnen de Faculteit der Letteren is gekozen voor een brede aanpak van het International Classroom-project. De 
faculteit is in snel tempo aan het internationaliseren en daarom is het belangrijk niet te focussen op een enkele 
opleiding, maar te proberen over de volle breedte van de faculteit resultaten te boeken. In het eerste jaar 
(Working Group IC I) is het formal curriculum onder de loep genomen; dit resulteert in een aanpassing van de 
ILO’s van alle opleidingen in de OER 2018-2019. Hieronder vallen ook de opleidingen waarvan de instructietaal 
nog Nederlands is. Tijdens het tweede jaar (Working Group IC II) is de aandacht uitgegaan naar een reeks 
aspecten die vallen onder het informal curriculum. Hoofddoelstelling van het facultaire beleid op dit gebied is 
en zal zijn: inclusion, ofwel de verdere versterking van de binding en integratie van zowel internationale als 
Nederlandse studenten. In dit kader heeft het FB het taalbeleid van de faculteit vastgesteld, en op Infonet 
gepubliceerd. Ook lopen er pilots voor uitbreiding van studieondersteuning door middel van een buddysysteem 
voor internationale studenten bij de masteropleidingen International Relations en Literary Studies, en vindt in 
september 2017 de eerste editie van de Studiestartweek plaats. Voor de ontwikkeling van Engelstalige, 
internationale tracks wordt een Protocol International Tracks opgesteld. Ter ondersteuning van het gehele 
project International Classroom is op Infonet een virtuele omgeving ingericht als Toolbox (naslagwerk) voor 
wetenschappelijke en ondersteunende stafleden.  
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Language and Culture Policy 

In 2014 is een RUG Language and Culture Policy-document vastgesteld. Als onderdeel van het project 
Language and Culture zijn bij alle faculteiten en diensten functionarissen aangewezen om het taal- 
en cultuurbeleid binnen de eigen eenheid verder te ontwikkelen. In het najaar van 2016 en in het 
voorjaar van 2017 zijn conferenties georganiseerd om ervaringen ten aanzien van Language and 
Culture te delen. Tevens wordt bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid een minor LCP ontwikkeld. 
 
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Internationalisering: 
P en D: In de jaren sinds 2007 zijn er veel internationaliseringsinitiatieven geweest 
C: Signaal EQUIS: De faculteit is nog niet echt internationaal, onvoldoende internationale atmosfeer, er is een 
een comprehensive strategy nodig 
A: In het Strategic Plan is een internationaliseringsstrategie opgenomen: LCP, International Classroom, TT, 
Learning Communities, Comprehensive Internationaliseringsbeleid 
Resultaat: AACSB-rapport en verwacht in november 2017: EQUIS-rapport 

 

Talent development studenten 

De RUG wil het beste halen uit alle studenten en ze de vaardigheden, houding en kennis bijbrengen 
die nodig zijn om met succes te concurreren op de internationale arbeidsmarkt. Studenten kunnen 
hun talent ontwikkelen met verschillende keuzemogelijkheden binnen en buiten hun studie.  
Het College van Bestuur heeft met de faculteitsbesturen afspraken gemaakt over de deelname van 
facultaire studenten aan excellentietrajecten. De prestatieafspraak dat minimaal 7% van de 
studenten uit een cohort deelneemt aan een excellentietraject, is gehaald: de RUG behaalt al enkele 
jaren een percentage van 8 à 9%. Ook is vastgelegd welke RUG-programma’s voldoen aan de Sirius-
/NVAO-criteria voor erkende excellentietrajecten. In de bachelorfase gaat het hierbij om deelname 
aan het Honours College en in de masterfase om deelname aan research masters of een Honours 
Master.  

Employability  

Om studenten voor te bereiden op hun loopbaan, is ‘inzetbaarheid op de arbeidsmarkt’ een vast 
onderdeel van de bachelor- en masterprogramma’s geworden. Mede als gevolg daarvan zijn in de 
afgelopen jaren bij alle opleidingen, of clusters van opleidingen, Raden van Advies ingesteld (RUG-
kader Maatschappelijke verankering onderwijs). In 2017/2018 zal het functioneren van deze Raden 
van Advies worden geëvalueerd.  
De RUG bevordert daarnaast het ontstaan en functioneren van alumniverenigingen per opleiding en 
alumnikringen (naar woonplaats van alumni, zowel nationaal als internationaal). Het overzicht van de 
alumni van de RUG op centraal niveau behoeft in de komende jaren nog verbetering.  
 
  

Faculteit der Letteren - Employability: Minoren voor loopbaanontwikkeling (binnen de 
curricula) (rapportage augustus 2017) 

P D C A 

 Notitie Herziening minorenstelsel 2015 

 Rapport Stuurgroep minorenbeleid 2017 

 Onderwijsmonitor opleidingen, faculteit, Jaarverslag Career Strategy (2015, 2016) 

x 
x 

 
x 

 
 
x 

x 
 
 

In 2015 heeft het faculteitsbestuur besloten tot invoering van een nieuw facultair minorstelsel dat een 
substantieel onderdeel zou gaan vormen van de loopbaanvoorbereiding in de bachelorprogramma’s. In overleg 
met verschillende stakeholders (studenten, docenten, Raden van Advies, coördinator LET Career Services) is 
een beleidsplan opgesteld. Vanaf 2018-2019 kunnen studenten in het vijfde semester behalve voor een 
vakinhoudelijke minor van 15 of 30 ects, zoals buitenlandminor, universitaire minor en premaster-minor, ook 
kiezen voor de zgn. Career minor. Deze omvat naast een stage, werkveldopdracht of ondernemingsplan van 15 
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ects (het zogeheten Career lab), modules op het gebied van o.a. interculturele skills, persoonlijke ontwikkeling 
en strategisch schrijven. Inmiddels is begonnen met de implementatie van het nieuwe stelsel. De minoren 
zullen deel uitmaken van de leerlijn Employability die momenteel wordt ontwikkeld. Deze zal in alle 
bachelorprogramma’s worden ingevoerd en zal zichtbaar zijn in de eindkwalificaties in alle OER-en vanaf 2018-
2019. 

 
De centrale universitaire voorziening voor loopbaanondersteuning voor studenten is uitgebreid. In 
2016 is de naam NEXT veranderd in de benaming ‘Career Services’ om deze voorziening voor 
studenten beter herkenbaar te maken. Om optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan 
studenten ter voorbereiding op hun loopbaan helpt Career Services studenten bij het maken van 
(studie)keuzes, worden workshops, trainingen en seminars aangeboden en vinden cv-checks en 
individuele coachingsgesprekken plaats. Daarnaast wordt in toenemende mate binnen faculteiten 
aandacht besteed aan employability door het aanstellen van eigen Career Officers en het oprichten 
van facultaire Career Services in aanvulling op de universitaire voorziening. Daarbij wordt nauw 
samengewerkt met diverse studieverenigingen die al actief waren met activiteiten als excursies, 
werkbezoeken en lezingen. 
  

Faculteit der Letteren - Employability: Versterking career strategy (extracurriculair) 
 (rapportage augustus 2017) 

P D C A 

 Facultair Strategisch Plan 2016, notitie Career Strategy 2016 

 Career Center sinds oktober 2016 onder afdeling Communication, Career & Society  

 Career Café gestart met opzetten van alumni-mentorsysteem 

 Meer ingezet op internationale career events, student-ambassadeur Werken bij EU 

 Onderwijsmonitor opleidingen, faculteit, Jaarverslag Career Strategy (2015, 2016) 

x 
 
 
 
 

 
x 
x 
x 

 
 
 
 
x 

x 
 
 

Om studenten te helpen bij hun oriëntatie is in 2015 een online stageverslagen-databank (UB) gestart. 
Letterenstudenten kunnen in elke fase van hun studie een stage doen. Daarvoor is twee keer per jaar een 
voorlichting, een wekelijkse vacatureservice en een loopbaanadviesspreekuur ingericht. Bachelorstudenten 
volgen ter voorbereiding verplicht de Loopbaandag. In samenwerking met alumni zijn 27 beroepsprofielen 
opgesteld, en samen met stagiairs zijn per opleiding twee stage-testimonials geschreven (website). Deze 
worden bij de voorlichting aan Masterkiezers toegelicht. Met de studieverenigingen is in het Letteren Career 
Café een start gemaakt met het alumni-mentorsysteem. Studenten kunnen in het online platform (waarin ook 
de evenementen en vacatures staan) zelf contact met een alumnus leggen. Uit internationaal 
studentenonderzoek van Universum is gebleken dat de Letteren-studenten in hoge mate internationaal 
georiënteerd zijn, daarom is ingezet op internationale career events en een eigen student-ambassadeur voor 
Werken bij de EU. Om de slagkracht te vergroten is het Career Center per oktober 2016 samengebracht in de 
beleidsafdeling Communication Career & Society. Het FB wil een alumnibeleid ontwikkelen waarin, op basis van 
de best practices binnen de faculteit, de banden tussen opleidingen, alumni en Raden van Advies verder 
worden versterkt. 

Toetsing 

Rendement 

Onderdeel van de onderwijsvisie 2010-2015 was dat studenten binnen een redelijke tijd kunnen 
afstuderen. Voor die periode lagen de rendementen te laag. De RUG heeft veel initiatieven ontplooid 
om dit te verbeteren, en met resultaat.  
 
Het tempo waarin studenten hun opleiding afronden, was vervolgens ook een van de indicatoren 
waarover prestatieafspraken gemaakt zijn. Het streven was dat minimaal 70% van de studenten die 
zich in het tweede jaar weer inschrijven, binnen 4 jaar het bachelordiploma haalt. Hiertoe is binnen 
de faculteiten onderzoek gedaan naar onder andere struikelvakken (vakken met hoge percentages 
onvoldoendes) en andere studievertragende omstandigheden. Diverse faculteiten hebben strengere 
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afspraken gemaakt over het schrijven van een bachelorscriptie. Het gevolg van deze inzet was een 
jaarlijkse stijging van het rendement dat aan het einde van de planperiode boven de beoogde 70% 
uitkwam (Rapport RCHOO, 2016). 
 
Ook in de huidige planperiode blijft het College van Bestuur aandacht besteden aan het verhogen 
van rendementen: het College heeft de ambitie uitgesproken van een rendement boven de 80% in 
2020. In de jaarlijkse facultaire onderwijsmonitoren worden de actuele rendementscijfers 
weergegeven en waar nodig is dit aanleiding voor maatregelen of beleid. Ook de rendementen in de 
masterfase zijn door het College van Bestuur onder de aandacht van de faculteitsbesturen gebracht. 
 

Toetsbeleid 

Het RUG Toetsbeleid en Toetsing (2014) is de grondslag voor de kwaliteit van de toetsing. Daarnaast 
wordt jaarlijks het Handboek Examencommissies geactualiseerd en vastgesteld. 
 

RUG Scholing voor Examencommissies 
Vanwege het behalen van een aantal visitaties onder voorwaarden, zijn vanaf 2015 drie á vier keer per jaar 
intervisiebijeenkomsten voor leden van examencommissies georganiseerd. Daarnaast wordt jaarlijks een 
cursus voor leden van examencommissies georganiseerd. De RUG is voornemens de werkvorm ‘intervisie’ ook 
te gebruiken voor het scholen van Opleidingscommissies. 

 
In het nieuwe project Digitaal Toetsen 2020 worden pilots met anoniem toetsen en nakijken, 
formatieve digitale toetsen, authentieker toetsen en digitaal inzien van tentamens ondernomen. 
Studentleden van de Universiteitsraad worden nauw betrokken bij discussies over verbetering van de 
toetsing. 
 
Om de studievoortgang van studenten beter te monitoren is in 2016 het project Early Warning 
Signals (EWS) gestart. In EWS worden studentgegevens uit het studievoortgangssysteem Progress.net 
gecombineerd met gegevens uit de digitale leeromgeving Nestor. Deze gegevens zijn gepresenteerd 
aan zowel studenten als docenten en studieadviseurs. 
 
Ontwikkelingen in wetgeving en toetsinnovaties op het gebied van formatief toetsen en digitaal 
toetsen, leiden ertoe dat het toetsbeleid in 2017-2018 opnieuw zal worden herzien.  

Voorzieningen 
Om goed te kunnen studeren zijn goede voorzieningen nodig. In deze paragraaf worden 
achtereenvolgens de studiebegeleiding, de ICT-voorzieningen, de gebouwen, en de sociale en 
culturele voorzieningen als het Sportcentrum en de Usva besproken. 

Studenten Service Centrum  

In het Studenten Service Centrum (SSC) werken studentendecanen, psychologen en trainers aan een 
integraal aanbod van studentbegeleiding met als doel: studenten verder helpen met hun studie.  
 
Studenten die om uiteenlopende redenen moeite ondervinden met studeren, kunnen bij het SSC 
terecht voor een persoonlijk gesprek met een studentendecaan. Ook worden door het SSC 
verschillende cursussen en workshops aangeboden op bijvoorbeeld het gebied van effectief 
studeren, academische schrijfvaardigheid en presenteren. Studenten met een leerstoornis of 
functiebeperking kunnen na overleg met de studieadviseur terecht bij een studentendecaan van het 
SSC voor het formeel regelen van de benodigde aanpassingen. Bij lastige privéomstandigheden of 
studiestress kunnen studentpsychologen geraadpleegd worden.   
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Studieadviseurs spelen eveneens een belangrijke rol in de studentbegeleiding. In het kader van 
professionalisering van deze groep is een pilot uitgevoerd van het 
competentieontwikkelingsprogramma (COSA). De COSA (voorheen BKS) wordt nu aangeboden aan 
alle studieadviseurs. 

Informatie- en communicatietechnologie 

In 2016 heeft het College van Bestuur het ICT Meerjarenplan 2016-2020 vastgesteld. Dit plan geeft 
weer hoe de primaire processen van de RUG kunnen worden versterkt door gebruik van ICT. Het gaat 
daarbij om onder meer de omgang met data voor onderzoek, de ontwikkeling van systemen en de 
implementatie van nieuwe onderwijstechnologieën (waaronder e-learning en digitaal toetsen), de 
ontwikkeling van research analytics, een grotere toegankelijkheid van digitale publicaties (open 
access) en de ontwikkeling van een e-infrastructuur.  
 
Op basis van dit Meerjarenplan heeft het College van Bestuur budget beschikbaar gesteld, zowel 
voor de eigen ICT-dienst (het CIT) als voor projecten vanuit de faculteiten en diensten. Voor de 
decentrale projecten wordt uitgegaan van matching. Jaarlijks wordt over de voortgang van de 
projecten gerapporteerd in de Bestuurlijke Overleggen. 
 
Naast de verdere ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie binnen de 
universiteit, is ook gewerkt aan de ontwikkeling van MOOC’s (Massive Open Online Course) voor een 
extern publiek. Enkele RUG-MOOC’s zijn al zeer succesvol gebleken. 

Gebouwen 

Het College van Bestuur heeft in 2015 een Accommodation Plan 2015-2024 ‘Smart work, smart 
buildings’ vastgesteld. Dit plan bevat een visie op het gebruik van universitaire ruimten voor zowel 
onderwijs en onderzoek als ondersteuning, waarbij veel aandacht is uitgegaan naar het faciliteren 
van active learning, benoemt de drie gebieden waarin de universiteit haar gebouwen concentreert 
(Binnenstad, UMCG-terrein en Zernike Campus) en stelt het beleid voor de verdere ontwikkeling van 
deze gebieden vast. 
 
In de jaarlijkse Instellingsbegroting zijn aan de specifieke projecten budgetten toegewezen; in het 
financieel jaarverslag en de kwartaalstaten wordt over de voortgang van deze projecten 
gerapporteerd. Het betrof in de laatste jaren onder andere de verbouw van de 
Universiteitsbibliotheek, een nieuwe locatie voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid en renovaties en 
upgrades van diverse overige gebouwen in de binnenstad, de definitieve huisvesting van het 
University College Groningen en de University Campus Fryslân en de ontwikkeling van de Healthy 
Ageing Campus, nieuwbouw van de Energy Academy Europe, nieuwbouw voor de Faculteit Science 
and Engineering en renovaties/verbouw van overige gebouwen op de Zernike Campus, alsmede de 
verdere inrichting van het campusterrein. De projecten zijn in verschillende fasen van uitvoering. Zo 
zijn de nieuwbouw van de Energy Academy Europe en de Universiteitsbibliotheek afgerond. Voor 
andere projecten is de voorbereidingsfase gestart, loopt de aanbestedingsprocedure, of wordt al 
gewerkt aan realisatie. In het kader van de RUG strategie is dit een aandachtspunt voor de komende 
jaren, net als in de laatste jaren, de huisvesting van buitenlandse studenten.  

ACLO 

De ACLO is een door studenten bestuurde sportvoorziening voor studenten en medewerkers van de 
RUG en de Hanzehogeschool. Het doel van de ACLO is om studenten aan te zetten van niet bewegen 
tot bewegen en van bewegen naar gevarieerder en/of beter bewegen. De beoefening van sport moet 
op deze manier bijdragen aan bewustwording over de eigen levensstijl en gezondheid. Daarnaast wil 
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de ACLO een sociale functie vervullen door een voor studenten herkenbare eigen sociale omgeving 
te bieden, die zich onderscheidt van het bestaande sportaanbod buiten de universiteit en hogeschool 
(Beleidsplan ACLO & Sportcentrum 2014-2019). In 2015 is er ter aanvulling op de hoofdvestiging op 
het Zerniketerrein een dependance geopend bij het NS-hoofdstation. Deze dependance draait goed, 
met een bezettingsgraad van boven de 90%. 
 
Cultureel Studentencentrum Usva 
Usva wil RUG-studenten stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. 
Daarnaast is Usva het culturele platform in de stad, waar studenten de mogelijkheid krijgen om op 
een laagdrempelige manier kennis te maken met en zich te verdiepen in cultuur. Usva heeft een zes 
personen tellend studentenbestuur en ruim 50 studentcommissieleden. In 2016 bood Usva 150 
cursussen aan en groeide het aantal cursisten naar ruim 1.750. Cursusdeelname staat open voor 
iedereen, maar studenten van de RUG, Hanzehogeschool, alumni en medewerkers van de RUG 
krijgen een flinke korting. In het Usva-theater worden daarnaast verschillende publieksactiviteiten 
georganiseerd, waaronder theatervoorstellingen, cursuspresentaties en films. 

Sterke punten  
 Om haar onderwijsvisie te verwezenlijken heeft de RUG verschillende beleidsacties 

geformuleerd op de terreinen Personeel, Studenten, Toetsing en Voorzieningen. 

 Met betrekking tot de organisatie van het onderwijs zijn er veel activiteiten ontplooid voor 
wat betreft de Learning Communities, International Classroom, Language and Culture Policy 
en Employability.  

 Het Toetsbeleid zal worden geactualiseerd in 2017. 

Aandachtspunten 
 Ten aanzien van personeel blijft het zaak de werkdruk en de positie van vrouwen in hogere 

academische functies te monitoren en waar nodig van acties te voorzien.  

 Het regelmatig meten van de personeelstevredenheid op instellingsniveau en de 
administratieve afhandeling van de R&O-gesprekken, blijven aandachtspunten.  

 De universiteit moet bewerkstelligen dat faculteiten de ervaringen van de Learning 
Communities en Employability blijven delen in de organisatie. Daarnaast moet in het kader 
van de visie op onderwijs de voortgang op de projecten International Classroom en Language 
and Culture policy worden gemonitord door een betere verankering in de PDCA-cyclus. Dat 
geldt ook voor de voortgang op de projecten uit het Intentions-document. De voortgang 
wordt twee keer per jaar besproken tijdens de Bestuurlijke Overleggen.  Voor implementatie 
van het IC- en LCP-beleid kan er nog beter worden samengewerkt met studieverenigingen.  

 In een snel veranderende samenleving wil de RUG de voorzieningen voor E-learning verder 
ontwikkelen.  
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ITK Standaard 3 Evaluatie en Monitoring 
 

De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot 
onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.  

 
Om haar onderwijsvisie te kunnen realiseren vindt de RUG het belangrijk beleidsacties met 
betrekking tot onderwijskwaliteit te evalueren en monitoren. Dit hoofdstuk gaat in op de interne en 
externe kwaliteitszorg binnen de kwaliteitszorgcyclus. Het beschrijft bij de interne kwaliteitszorg het 
evalueren en monitoren van beleidsdoelstellingen, de cyclus van bestuurlijke overleggen, het 
publiceren van informatie over de evaluatieresultaten en het betrekken van stakeholders. Tot slot 
wordt ingegaan op het systeem, de taken en verantwoordelijkheden en de resultaten van externe 
kwaliteitszorg binnen de kwaliteitszorgcyclus. 

RUG Kwaliteitszorgprotocol 
Voor een goed gesloten kwaliteitszorgcyclus moeten effecten van verbetermaatregelen worden 
vastgesteld.  
Het RUG Kwaliteitszorgprotocol (2017) beschrijft de uitvoering van een gesloten PDCA-cyclus die op 
alle niveaus van het onderwijs monitoring, rapportage en follow-up kent.  
De onderwijskwaliteit wordt gemonitord op de volgende niveaus:  

 Personeelsniveau; 

 Cursusniveau;  

 Opleidingsniveau;  

 Facultair niveau;  

 Instellingsniveau.  
 
De herziening van het Beoordelingskader van de NVAO in 2016 en tussentijds genomen interne 
besluiten ten aanzien van kwaliteitszorg, zoals de werkwijze rondom interne audits, de omgang met 
joint-and double degrees en het starten van mastertracks en uitkomsten van opleidingsaccreditaties, 
hebben aanleiding gegeven het RUG Kwaliteitszorgprotocol in 2017 te actualiseren. Het protocol 
werd door het CvB vastgesteld en zal in 2017 inhoudelijk worden geëvalueerd met faculteiten. Het 
RUG Kwaliteitszorgprotocol is op facultair niveau nader uitgewerkt in kwaliteitsbeleid. 

Interne Kwaliteitszorg 

Evalueren 

Data, evaluaties en signalen 

De PDCA-cycli worden gevoed door de volgende informatie die verzameld wordt door opleidingen, 
faculteiten en het College van Bestuur:  

 Managementdata, zoals in-, door- en uitstroomgegevens, deelname aan excellentietrajecten, 
docentkwaliteit, onderwijsinzetgegevens en vakrendementen.  

 Evaluatie: voor de monitoring van de tevredenheid van de stakeholders gebruikt de RUG vanuit 
haar Kwaliteitszorgprotocol de volgende instrumenten:  

 De Nationale Studenten Enquête (NSE) 

 De Nationale Alumni Enquête (NAE), voorheen de WO-monitor of Alumnimonitor 

 De International Student Barometer (ISB) 

 Curriculumevaluaties (per 1, 3 of 6 jaar) 
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 De JSPE, personeelsenquête. 

 Signalen van studenten, docenten en werkveld, zoals informatie die binnenkomt via 
opleidingscommissies, studieadviseurs, vertrouwenspersonen, R&O-gesprekken en contacten 
met het werkveld.  

 

Faculteiten en het CvB reflecteren op de signalen en de uitkomsten worden besproken in de 
medezeggenschap en met de toezichthouders. De RUG werkt met managementinformatiesystemen, 
die de overzichtelijkheid en transparantie van de verschillende evaluaties bevorderen.  

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Cursus Statistiek 
P en D: Studenten blijken  problemen te hebben met statistiek, zo blijkt uit tentamenresultaten en evaluaties, 
waardoor het opzetten van een cursus nodig gevonden wordt; 
C: De studieresultaten verbeterden; 
A: De statistiekcursus wordt met enige aanpassingen voortgezet; 
Resultaat: De kansen van studenten zijn optimaal geworden met betrekking tot statistiek. 

BI-portal  

Alle kengetallen zijn voor faculteiten inzichtelijk in de Business Intelligence-portal. De data die zijn 
opgenomen in de portal, worden gebruikt om signalen uit af te leiden over de kwaliteit van 
onderwijs. De prestatieafspraken in de periode tot 2015 zijn bijvoorbeeld in de portal gemonitord. 

Educational Charts  

Sinds 2016 zet het Bureau de gegevens per opleiding bij elkaar in een overzichtelijke Educational 
Chart (Onderwijskaart) waarbij meerjarige trends worden weergegeven, met als doel het sturen op 
processen te verbeteren. De kaarten worden beschikbaar gesteld aan faculteiten voor het BO Najaar. 
In nauwe samenwerking met faculteiten werd in 2016-2017 gewerkt aan het verbeteren van de 
Educational Charts, waardoor een verbeterde versie van de kaart kan worden gebruikt bij het BO 
Najaar 2017. Het ontwerp van de Educational Chart is besproken in de Auditcommissie Kwaliteitszorg 
van de Raad van Toezicht. Zie bijlage format Educational Charts.  

Quality Indicators 

De instelling en de faculteiten formuleren hun prognoses en ambities in Quality Indicators. Deze QI’s 
zijn gekoppeld aan het Strategisch Plan van de RUG en aangevuld met facultaire indicatoren 
behorende bij de strategische plannen van faculteiten. De QI´s zijn weergegeven in een factsheet per 
faculteit en er wordt door het College van Bestuur en faculteitsbesturen op gereflecteerd ter 
voorbereiding op de Bestuurlijke Overleggen. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het rendement, de uitval, 
het aandeel internationale studenten (eerstejaars MA), het aandeel internationale staf en het 
aandeel vrouwelijke hoogleraren. Voor een overzicht van de RUG kwaliteitsindicatoren, zie bijlage 
RUG Quality Indicators. 

Monitoren 

De cyclische aanpak wordt stelselmatig vastgelegd in verslagen en er is op basis van uitkomsten van 
evaluaties, visitaties en bestuurlijke afspraken een follow-up die in de cyclus vastgelegd is.  
 
Op personeelsniveau zijn er de verslagen van R&O-gesprekken met docenten.  
De kwaliteit van docentprofessionalisering, een belangrijke factor voor de kwaliteit van het 
onderwijs, wordt ook gemonitord. De RUG heeft in 2017 deelgenomen aan de VSNU- peer review op 
dit terrein. De RUG heeft hiertoe samen met UU, UL en UT, in juni 2017 een werkconferentie 
gehouden. Daarin werd gesproken over de kwaliteitsborging van de BKO bij elke instelling en de 
inrichting van docentprofessionalisering na de BKO. Op basis van beantwoording van deze vragen in 
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de peer review maakt de RUG een overzicht van eigen sterke punten, ontwikkelpunten en de 
gevolgen voor beleid en faciliteiten.  
 
De kwaliteit op cursusniveau wordt gemonitord op basis van cursusevaluaties. Deze worden 
besproken in de Opleidingscommissie. 
Het onderwijs op opleidings- en faculteitsniveau wordt gemonitord door middel van de 
onderwijsmonitoren, waarin faculteiten reflecteren op de belangrijkste ontwikkelingen en 
aandachtspunten. Bij het opstellen van de onderwijsmonitoren op opleidingsniveau gebruiken de 
faculteiten programma-evaluaties, visitaties, jaarverslagen van examencommissies en 
opleidingscommissies en verslagen van de Raden van Advies. Op facultair niveau zijn auditrapporten, 
onderwijsjaargesprekken en bestuurlijke afspraken input voor de monitor. Het normkader voor de 
Onderwijsmonitoren bevat op beide niveaus (opleiding en facultair) dezelfde onderwerpen. Er 
vinden verdiepende evaluaties en interne audits plaats wanneer signalen hiertoe aanleiding geven.  
 
Tot slot wordt het onderwijs op instellingsniveau gemonitord aan de hand van het overkoepelend BO 
Extern Verslag, dat een reflectie bevat op de belangrijkste resultaten en opvolging van de 
Bestuurlijke Overleggen. Dit wordt voorgelegd aan de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht. De 
Auditcommissie Kwaliteitszorg van de Raad van Toezicht laat zich twee keer per jaar informeren over 
de kwaliteit van het onderwijs.  

Onderwijsmonitor 

De facultaire monitoren worden besproken op het Bestuurlijk Overleg (zie bijlage kader 
Onderwijsmonitor).  
 
In de periode 2013-2015 werd er in onderwijsmonitoren weinig gerapporteerd over het betrekken 
van alumni en het werkveld bij de evaluatie van programma’s. In de NSE’s gaven studenten aan dat 
ze aansluiting op het werkveld relatief laag waarderen. De RUG verwacht in de komende jaren de 
aansluiting op het werkveld te verstevigen door een focus op Employability (zie Strategisch Plan 
2015-2020). De meeste faculteiten hebben concrete ambities op dit onderwerp geformuleerd in hun 
facultaire strategische plannen 2015-2020 (Analyse Onderwijsmonitoren 2013-2016 en Report Task 
Force Employability 2015).  
 
Een tweede verbeterpunt is het verankeren van het onderwerp Inclusion in de PDCA-cyclus. De 
monitoren uit de jaren sinds 2015 laten een proces zien van het Engelstalig maken van programma’s 
en het verhogen van het aandeel internationale studenten naar inhoudelijke internationalisering van 
het onderwijs via het inrichten van Learning Communities, International Classroom en Language and 
Culture Policy en de continue scholing van stafleden. Inclusion is een strategisch punt in de RUG 
onderwijsvisie 2015-2020 en zal zowel in de formulering van ambities (QI´s) als in de monitoring van 
het onderwijs een meer centrale plaats moeten krijgen.  

Quamatrix 

De facultaire onderwijsmonitoren en signalen voor verbetering zijn op centraal niveau beschikbaar 
en kunnen worden opgenomen in het instellingsbrede kwaliteitszorgsysteem Quamatrix. De 
faculteiten GMW en FSE maken structureel gebruik van deze mogelijkheid. Bij de andere faculteiten 
zijn de onderliggende stukken op aanvraag beschikbaar. Zowel docenten als ondersteunende staf 
geven aan dat het evalueren van en rapporteren over de kwaliteit van onderwijs een relatief grote 
administratieve last is, hoewel dit voor een deel hoort bij de verantwoording die wordt afgelegd. Om 
die administratieve last terug te dringen, heeft de UCO het CvB geadviseerd het gebruik van het 
systeem Quamatrix niet verplicht te stellen voor het opslaan van facultaire beleidsstukken. Dit werd 
mede ingegeven door technische beperkingen van het systeem. Omdat elke faculteit de 
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onderwijsmonitor wel op centraal niveau aanlevert (PDF) inclusief bijbehorende bewijsstukken en er 
daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de borging van de onderwijskwaliteit middels de PDCA-
cyclus, heeft het CvB dit advies overgenomen. Desondanks wringt het dat niet op elk moment de 
actuele beleidsstukken in een centraal systeem in te zien zijn. De balans tussen verantwoording en 
administratieve lasten in acht nemend, zal het CvB hier in 2017-2018 opnieuw over moeten 
besluiten. 

Universitaire Commissie Onderwijs 

De Universitaire Commissie voor het Onderwijs (UCO) heeft een centrale rol in de advisering aan het 
College van Bestuur. Zij adviseert het CvB, gevraagd en ongevraagd, over de 
onderwijsaangelegenheden van de Rijksuniversiteit Groningen. In deze commissie is iedere faculteit 
vertegenwoordigd met één medewerker die voorgedragen wordt op grond van zijn of haar expertise 
op het gebied van onderwijs. Daarnaast zijn de Universiteitsraad en de studenten vertegenwoordigd.  
Zoals weergegeven in het RUG Kwaliteitszorgprotocol adviseert de UCO het CvB in het visitatie-en 
accreditatieproces over de Kritische Reflectie en bespreekt ze het advies met de 
opleidingsvertegenwoordigers. Daarnaast leest een team van UCO-leden de onderwijsmonitoren ten 
behoeve van advisering aan het CvB.  

Cyclus Bestuurlijke Overleggen 

Als resultaat van de eerste Instellingstoets is binnen de RUG sinds 2013 het halfjaarlijkse bestuurlijke 
overleg tussen College van Bestuur en de faculteitsbesturen, deans (bijvoorbeeld de dean Honours 
College, de dean Entrepreneurship) en diensten (bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek, het 
facilitair bedrijf) explicieter gekoppeld aan de Plan-Do-Check-Act-cyclus.   
 
Tijdens de Bestuurlijke Overleggen in het voorjaar staat het bespreken van signalen uit het facultaire 
kwaliteitszorgproces (Check) en het te ondernemen verbeterbeleid (Act) centraal. Dan worden de 
uitkomsten en reflectie en acties van faculteiten daarop besproken. In de Bestuurlijke Overleggen in 
het najaar staan doelstellingen en ambities (Plan) en innovatie- en verbeterplannen (Do) van 
faculteiten centraal. In het BO-najaar wordt tevens een duidelijke koppeling met de financiële cyclus 
gelegd door middel van de behandeling van de deelplannen voor de begroting.  
 
De agendering voor de Bestuurlijke Overleggen geschiedt op de hoofddomeinen Onderwijs, 
Onderzoek, Societal Impact en Bedrijfsvoering, gekoppeld aan het Strategisch Plan van de RUG. 
In het Bestuurlijk Overleg komen de data, evaluaties en signalen samen. Het College van Bestuur 
bespreekt met de faculteitsbesturen de borging van de kwaliteit en de doelstellingen en ambities en 
maakt hierover afspraken die schriftelijk worden vastgelegd.  
 

College van Bestuur - Advisering aan het ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg 20170313 
Ter voorbereiding op het BO Voorjaar 2017 werd een analyse van de belangrijkste signalen uit de facultaire 
onderwijsmonitoren 2015-2016 voorgelegd aan het CvB. In deze analyse werd eveneens gebruikgemaakt van 
signalen uit de Onderwijskaart, Keuzegids en Elsevier voor opleidingen.  
Voor de BO’s Voorjaar 2017 werden de volgende adviezen gegeven: 1) een interne audit op de Faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen op het gebied van de internationalisering van de opleidingen, 2) een 
interne audit op de Faculteit der Letteren over de thema’s Internationalisering en Aansluiting op de 
arbeidsmarkt, 3) een midterm review voor het University College en 4) het blijven inzetten van de 
Onderwijsmonitoren als instrument bij de voorbereiding van het BO Voorjaar 2018. 
In het proces tussen advisering en BO bleek dat de Onderwijsmonitor onvoldoende criteria bevat om te 
rapporteren over Internationalisering en Employability. Dit signaal zal worden meegenomen in de herziening 
van het template. De faculteiten konden door middel van hun Strategische plannen en nagestuurde 
Internationaliseringsplannen of Employability-plannen aantonen dat er voldoende activiteiten op het terrein 
van internationalisering werden ontplooid in de opleidingen. Dit onderwerp heeft daarom op het BO niet 
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geresulteerd in een afspraak. Met twee andere faculteiten werd afgesproken een midterm audit op 
opleidingsniveau uit te voeren.  

Quickscan 

Op basis van de hoofdonderwerpen uit het Strategisch Plan is een quickscan opgesteld voor de 
Bestuurlijke Overleggen. Deze wordt voor het Bestuurlijk Overleg aangevuld met specifieke vragen 
aan en van de faculteiten/deans/diensten. De agenda en de quickscan worden door het College 
vastgesteld en ter voorbereiding op het BO ingevuld door de faculteit. De verschillende afdelingen 
binnen het Bureau adviseren het CvB op verschillende onderwerpen en accountmanagers vanuit het 
Bureau begeleiden de faculteiten in het BO-proces, van voorbereiding tot verslaglegging. 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid - PDCA-lijst 
FRG hanteert een lijst met 'vernieuwingsprojecten'. Daarin staan actiepunten naar aanleiding van enquêtes, 
aanbevelingen van visitatiecommissies, afspraken volgend uit het BO en interne verbeterplannen. Van elk 
'project' wordt in PDCA-termen de voortgang bijgehouden. Dit document wordt halfjaarlijks uitgebreid 
besproken door beleidsmedewerkers en met de directeur onderwijs ter voorbereiding op het BO. Verder is er 
een maandelijks overleg over de voortgang m.b.t. de actiepunten. Bij dit overleg komen zaken als uitstel, afstel, 
en aanpassingen aan projecten feilloos aan het licht. Dat kan leiden tot een aanscherping van de actiepunten of 
een aanpassing van de planning. In 2017 worden de opleidingen van Rechtsgeleerdheid gevisiteerd. 

 

Bestuurlijke afspraken 

Tijdens de Bestuurlijke Overleggen worden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het College van 
Bestuur en de faculteiten, deans en diensten. Er wordt vastgelegd welke acties het Faculteitsbestuur, 
de deans, de diensten en het Bureau, dan wel het CvB, zullen ondernemen en binnen welke tijd. 
 
Naar aanleiding van evaluatie en monitoring van data, evaluaties en signalen, is er in het BO Voorjaar 
2017 afgesproken een interne midterm audit te laten plaatsvinden bij twee opleidingen. Faculteiten 
rapporteren over de uitkomsten hiervan aan het CvB. 
  
 

University College Groningen - Onderwijsmonitor en paper trail 
Om de kwaliteit van onderwijs te monitoren heeft de faculteit voor het BO Voorjaar 2017 een 
Onderwijsmonitor geschreven. In de adviseringsronde bleek dat de faculteit de bewijsvoering binnen de 
kwaliteitscyclus onvoldoende had gedocumenteerd. Naar aanleiding van afspraken hierover op het BO is 
daarom een senior kwaliteitszorgfunctionaris aangesteld om dit te verbeteren. Eveneens werd door het CvB 
met het faculteitsbestuur afgesproken een midterm audit uit te voeren ter voorbereiding op de eerstvolgende 
visitatie. 

Verslaglegging 

Om blijvend te kunnen werken aan onderwijsverbetering, wordt na afloop van het Bestuurlijk 
Overleg een verslag opgesteld. De verslagen worden, na hoor-wederhoor met de faculteitsbesturen, 
ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Bestuur en vormen de basis voor bespreking in de 
medezeggenschap, zoals de faculteitsraden. Op basis van de afzonderlijke verslagen wordt een 
samenvatting gemaakt van de belangrijkste uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg, weergegeven in 
het overkoepelend BO Extern Verslag, evenals een overzicht van acties voortvloeiend uit het BO, 
bestemd voor de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad.  

Medezeggenschap 

De verslagen van de Bestuurlijke Overleggen worden besproken met de betrokken faculteitsraad / 
dienstraad. Een aandachtspunt hierbij is dat de uitkomsten en hieruit voortvloeiende actiepunten  
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ook gedeeld worden met de opleidingen. De verslagen worden tevens -vertrouwelijk- ter beschikking 
gesteld aan het College van Decanen en de Universiteitsraad.  

Externe Kwaliteitszorg 

Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van opleidingsaccreditaties 

Naast de procedures ten behoeve van interne kwaliteitszorg, zijn ook de procedures voor externe 
kwaliteitszorg vastgelegd in het RUG Kwaliteitszorgprotocol.  
 
Elke opleiding wordt eenmaal in de zes jaar gevisiteerd ten behoeve van de accreditatie. Het College 
van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de visitatie en accreditatie van opleidingen. De 
faculteitsbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het voorbereidingstraject en stellen 
ten behoeve van de visitatie een Kritische Reflectie op. De Universitaire Commissie Onderwijs 
adviseert het College met betrekking tot de kwaliteit van de Kritische Reflectie en bespreekt dit 
advies met de faculteit.  
 
Het College van Bestuur wordt na afloop van de visitatie schriftelijk geïnformeerd over de informele 
terugkoppeling van de commissie. Na ontvangst van het concept beoordelingsrapport stelt het 
faculteitsbestuur in afstemming met het College een reactie op. Het definitieve beoordelingsrapport 
wordt door het College aan de NVAO gestuurd, met een verzoek tot heraccreditatie. Op basis van het 
definitieve rapport neemt de faculteit verbetermaatregelen waarover aan het College gerapporteerd 
wordt in de onderwijsmonitor.  
 
Als een opleiding een onvoldoende beoordeling ontvangt, gaat het College van Bestuur in gesprek 
met het faculteitsbestuur over de mogelijkheden tot herstel. Indien de visitatiecommissie een herstel 
mogelijk acht, wordt hiertoe een tweejarig traject aangeboden door de NVAO. Het College van 
Bestuur besluit in samenspraak met het faculteitsbestuur of van deze mogelijkheid gebruikgemaakt 
zal worden of dat de opleiding afgebouwd wordt. Ten behoeve van het hersteltraject stelt de 
faculteit een herstelplan op, dat door het College bij de NVAO ingediend wordt. De vorderingen van 
het hersteltraject worden besproken in de Bestuurlijke Overleggen. Bij een positieve hervisitatie 
dient het CvB een verzoek tot heraccreditatie in, bij een negatieve beoordeling verloopt de 
accreditatietermijn en wordt de opleiding gesloten. 
  

Sterke punten 
 Om haar onderwijsvisie te realiseren en de kwaliteit van opleidingen te kunnen garanderen, 

werkt de RUG zo veel mogelijk proactief aan het verbeteren van de kwaliteit van opleidingen. 
Ze heeft haar procedures hieromtrent vastgelegd in het RUG Kwaliteitszorgprotocol. In 2017 
zal dit protocol worden geëvalueerd met faculteiten en in het verlengde daarvan worden 
herzien.  

 Het College van Bestuur informeert zich over de kwaliteit van het onderwijs op basis van 
data, evaluaties, signalen, en de onderwijsmonitor en zet de Bestuurlijke Overleggen in om 
twee keer per jaar afspraken met faculteiten te maken over acties ten aanzien van 
onderwijskwaliteit. Verslagen hiervan worden gedeeld met de medezeggenschap en de 
toezichthouders. 

 Het College van Bestuur laat zich adviseren door de Universitaire Commissie Onderwijs. Voor 
het monitoren van de kwaliteit van onderwijs hecht de RUG veel waarde aan de 
betrokkenheid van studenten in commissies en besturen. 

 



 
 

 

31 
 

Aandachtspunten 
 In het nog te herzien Kwaliteitszorgprotocol zou een werkwijze beschreven moeten worden 

die de implementatie van nieuw beleid structureel monitort. Het gaat dan om zowel het 
monitoren van onderwijs-QI’s, alsook om RUG-brede evaluaties. Vanuit het Strategisch plan 
2015-2020 verdienen specifiek de onderwerpen Employability en Inclusion aandacht in de 
Onderwijsmonitor 2016-2017. Het normkader voor de onderwijsmonitor zal hierop worden 
aangepast.  

 Een aandachtspunt is verder het terugkoppelen van resultaten van evaluaties naar de 
betrokkenen. Dit geldt ook voor het delen van uitkomsten van de bestuurlijke cyclus met de 
opleidingen.  

 Omwille van het terugdringen van administratieve lasten heeft de UCO naar aanleiding van 
interne evaluatie het CvB geadviseerd het systeem Quamatrix niet verplicht te laten 
gebruiken voor het opslaan van facultaire beleidsstukken. Dit werd mede ingegeven door 
technische beperkingen van het systeem. Omdat elke faculteit de onderwijsmonitor op 
centraal niveau aanlevert inclusief bijbehorende bewijsstukken en er daarmee geen gevaar is 
voor de onderwijskwaliteit, heeft het CvB dit advies overgenomen. Desondanks wringt het 
dat niet op elk moment de actuele beleidsstukken in een centraal systeem in te zien zijn. De 
balans tussen verantwoording en administratieve lasten in acht nemend, zal het CvB hier in 
2017-2018 opnieuw over moeten besluiten. 

 Deelname van studenten aan commissies is voor de RUG essentieel voor het borgen van de 
onderwijskwaliteit. Een aandachtspunt hierbij is dat door de relatief korte zittingstermijn van 
studenten de continuïteit van hun activiteiten kwetsbaar is.  

 
 

  



 
 

 

32 
 

ITK Standaard 4 Ontwikkelingsgerichtheid 
 

De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar onderwijs. 

 
Om de RUG onderwijsvisie te kunnen realiseren is goed onderwijs en het systematisch verbeteren 
van onderwijs essentieel, evenals een duurzame investering in de voorwaarden voor goed onderwijs, 
zoals investeringen in goede staf, en onderwijs dat aansluit op de veranderende samenleving.  
 
In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op de uitkomsten van externe opleidingsbeoordelingen 
en de maatregelen naar aanleiding van interne en externe kwaliteitszorg. Hierna wordt de aansluiting 
op maatschappelijke veranderingen en de blijvende aandacht voor maatschappelijke impact 
besproken. 

Resultaten opleidingsaccreditaties 
De laatste jaren is het merendeel van de opleidingen aan de RUG zonder voorwaarden 
geaccrediteerd. Een overzicht van de opleidingsaccreditaties per jaar, zoals weergegeven in de 
Jaarverslagen 2013 tot en met 2016, is te vinden in de bijlage. De uitkomsten van 
opleidingsaccreditaties of hersteltrajecten zijn soms (mede) aanleiding om centraal beleid vast te 
stellen, zoals te lezen in de volgende illustratie.  
  

Faculteit Science and Engineering - Hersteltraject Scheikunde en verbetering van de toetsstandaard in de 
hele faculteit 
In 2012 is het Scheikunde-cluster van de RUG (bacheloropleidingen Scheikunde en Scheikundige Technologie 
en masteropleidingen Chemistry en Chemical Engineering) gevisiteerd, resulterend in een onvoldoende op 
standaard 3, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Deze onvoldoende was met name het gevolg van een 
zwakke kwaliteitsborging van toetsing. Het visitatiepanel concludeerde dat de examencommissie onvoldoende 
invulling gaf aan haar wettelijke taken en te weinig voortgang boekte met de implementatie van de benodigde 
maatregelen. Tevens was er onvoldoende sprake van structurele en goed onderbouwde beoordeling van 
eindwerken door twee beoordelaars. Het panel miste bovendien het vertrouwen dat het management 
voldoende zorg droeg voor verbetering. Overigens was het eindniveau van de opleidingen volgens het panel 
wel in orde.  
 
In het hersteltraject -geleid door het faculteitsbestuur- waren globaal twee punten te onderscheiden: 
1. Het faculteitsbestuur en de opleiding hebben het toetsbeleid verbeterd en geïmplementeerd.  

Voorbeelden waren de invoer van nieuwe beoordelingsformulieren, de verplichte beoordeling van 
eindwerken door twee onafhankelijke beoordelaars en het invullen van controle-instrumenten; 

2.  Via bijeenkomsten en schriftelijke informatie zijn de docenten betrokken, zodat het beleid in de hele 
opleiding werd uitgevoerd en gedragen. Ook werden vakdidactici ingezet om management en docenten te 
ondersteunen bij de kwaliteitsborging van het onderwijs.   

Het faculteitsbestuur gaf opdracht tot het versterken van de kwaliteitsborging door de examencommissie. 
Hiervoor werden controle-instrumenten ontwikkeld die inzicht gaven in de relatie tussen inhoud (eindtermen, 
leerdoelen) en onderwijs en toetsing op het niveau van de opleiding (toetsplan) en van de afzonderlijke vakken 
(course unit assessment overview, CUAO). De examencommissies zijn bij de ontwikkelfase betrokken, teneinde 
geëigende instrumenten te creëren voor kwaliteitsborging. De examencommissie controleert jaarlijks aan de 
hand van het toetsplan of studenten in staat zijn de eindkwalificaties van de opleiding te behalen. Kaders 
hiervoor zijn vanuit de centrale beleidsafdeling geleverd. Steekproefsgewijs checkt de examencommissie de 
kwaliteit van toetsing in vakken (hulpmiddel: CUAO) en de kwaliteit en beoordeling van eindwerken 
(hulpmiddel: ingevuld beoordelingsformulier). De examencommissie van Scheikunde is zeer voortvarend te 
werk gegaan met het versterken van haar rol en heeft haar activiteiten ten aanzien van kwaliteitscontrole sterk 
uitgebreid.  
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Vervolg:  
Scheikunde-cluster: bij de hervisitatie in 2014 werd standaard 3 positief beoordeeld. Het panel concludeerde 
dat er adequate maatregelen waren genomen en dat deze werden uitgevoerd. De kritiek was lovend, onder 
andere: ‘de examencommissie is proactief te werk gegaan en in haar rol gegroeid’ en ‘de kwaliteitszorg wordt 
breed gedragen door de docenten’. 
 
Faculteit: het bestuur heeft het belang van goed toetsbeleid en kwaliteitsborging onderkend en het verbeterde 
beleid uitgerold over alle FSE-opleidingen. Inmiddels heeft elke opleiding een toetsplan, zijn overal de CUAO’s 
ingevoerd - met beschikbare didactische ondersteuning - , is er een facultair format voor 
beoordelingsformulieren, een protocol voor het functioneren van examencommissies en een leidraad voor 
kwaliteitscontrole en zijn er regelmatig bijeenkomsten van de vice-decaan met de voorzitters van de 
examencommissies om ervaringen uit te wisselen en het beleid te bespreken. Dat deze aanpak effect sorteert, 
blijkt wel uit het feit dat FSE-opleidingen sinds 2014 bij accreditaties vaak beoordeeld worden met een ‘goed’ 
op standaard 3 en dat verschillende procedures landelijk zijn erkend als good practice in het inspectie-
onderzoek naar examencommissies. 
 
Instelling: de RUG heeft de ervaringen bij Scheikunde aangegrepen om vanaf 2012 toetsing en 
kwaliteitsborging in de hele instelling te verbeteren. Voorbeelden zijn het toetsbeleid en de frequente 
intervisie-bijeenkomsten met alle examencommissie-voorzitters. 
Tevens is ervan geleerd dat noodzakelijke maatregelen na een wetswijziging extra inzet en ondersteuning 
vragen. De RUG werkt daarom proactief aan het invullen van de rol van de opleidingscommissies: die zal met 
ingang van september 2017 wijzigen als gevolg van de vernieuwde wet Versterking Bestuurskracht.  

Maatregelen naar aanleiding van interne en externe kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg van de RUG verloopt volgens het RUG Kwaliteitszorgprotocol. Hoewel de RUG op 
dit moment aan het begin van een nieuwe planperiode en de toepassing van het governance model 
staat, kunnen al wel voorbeelden worden genoemd van de acties die zijn genomen naar aanleiding 
van signalen van stakeholders en/of het achterlopen op gestelde doelen. 

 Op grond van de signalen uit de NSE en de NAE en in het kader van het RUG-beleid voor 
Employability hebben de faculteiten acties ondernomen om de voorbereiding op de 
beroepsloopbaan te versterken. Zo is er meer aandacht gekomen voor de plaats en invulling 
van stages in de masteropleidingen en zijn er facultaire Career officers aangesteld en 
Employability-plannen gemaakt. Het monitoren van het onderwerp  Employability op 
faculteits- en opleidingsniveau, ook in het licht van een verdergaande internationalisering 
van de arbeidsmarkt, blijft een aandachtspunt. Daarnaast heeft het College van Bestuur op 
basis van interne en externe evaluaties besloten tot het instellen van de Raden van Advies.  

 Vanuit de visie op onderwijs en op basis van de kengetallen over internationalisering maakt 
het College van Bestuur waar nodig afspraken met faculteitsbesturen over intensivering van 
de inzet voor de werving van internationale studenten, de toegankelijkheid van opleidingen 
in de vorm van Engelstalige programma’s en de inrichting van de facultaire organisatie op 
een gediversifieerde instroom. 

 De implementatie van het Toetsbeleid, de werking van de Raden van Advies, en de uitvoering 
van onderzoeksgestuurd onderwijs zullen worden geëvalueerd in 2017-2018. De structurele 
evaluatie van RUG-brede thema’s kan nog beter verankerd worden in het 
Kwaliteitzorgprotocol. 

 Een regelmatig voorkomend aandachtspunt bij opleidingsaccreditaties was de rol van de 
Examencommissies. Naar aanleiding hiervan heeft het College van Bestuur een Handboek 
voor Examencommissies vastgesteld en is er een jaarlijks programma gekomen voor de 
training van nieuwe leden van examencommissies (intervisie-bijeenkomsten en cursus). In 
het Kwaliteitszorgprotocol wordt de rol van de Examencommissies in de kwaliteitszorg 
beschreven.  
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 De ervaring met betrekking tot de scholing van de Examencommissies heeft aanleiding 
gegeven het instrument intervisie ook in te zetten voor Opleidingscommissies vanaf het 
studiejaar 2017-2018. Voor Opleidingscommissies is eveneens een Handboek ontwikkeld. De 
rol van Opleidingscommissies is beschreven in het Kwaliteitszorgprotocol. 

 Op basis van interne evaluatie van Onderwijsmonitoren blijkt dat het normkader aangepast 
moet worden op onderwerpen uit het Strategisch plan 2015-2020. Dit zal gebeuren 
voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe Onderwijsmonitor. 

 Op basis van achterblijvende resultaten van het aandeel vrouwen in diverse rangen van 
wetenschappelijk personeel, heeft het College van Bestuur twee decanen als Chief Officer op 
het onderwerp benoemd en maakt het College van Bestuur afspraken met de 
faculteitsbesturen over de ambities ten aanzien van het aandeel vrouwelijke staf. 

 Het College van Bestuur zet op basis van de onderwijsvisie een deel van de Strategische 
gelden, naast de Studievoorschotmiddelen, in voor het aantrekken van extra personeel. Het 
CvB monitort de besteding hiervan in de Bestuurlijke Overleggen. 

 
Bovenstaande voorbeelden zijn illustraties van het kwaliteitszorgsysteem van de RUG in de praktijk: 
er worden doelen gesteld, er zijn uitvoeringsplannen, er is een terugkoppeling op de resultaten en 
het College heeft de middelen om daarop te reageren.  
 
Het College van Bestuur laat zich in de PDCA-cyclus adviseren door de Universitaire Commissie 
Onderwijs en maakt mede op basis hiervan in de Bestuurlijke Overleggen concrete afspraken met 
faculteiten. Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen worden gedeeld met de Raad van Toezicht en 
de Universiteitsraad. Medewerkers en studenten worden geïnformeerd via de faculteitsraden en 
opleidingscommissies. In de voorbereiding op de instellingstoets bleek dat maatregelen naar 
aanleiding van bestuurlijke overleggen nog wel duidelijker gecommuniceerd kunnen worden naar de 
opleidingen.  

Aansluiting op maatschappelijke veranderingen 
De universiteit is zich er terdege van bewust dat de maatschappelijke context waarin 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek plaatsvindt en waarin afgestudeerde academici werkzaam 
zijn snel verandert. Posities worden internationaler en flexibeler, afgestudeerden worden mobieler 
en informatietechnologie in al haar verscheidenheid zal een steeds prominentere rol krijgen. 
Afgestudeerden behoren de kwalificaties en competenties te hebben om zich te handhaven binnen 
deze snel veranderende arbeidsmarkt. Ook het vermogen tot zelfreflectie en het inzicht in de 
noodzaak van permanente educatie zullen een integraal onderdeel behoren te zijn van de vorming 
van een afgestudeerde aan de RUG. 
 
Deze veranderingen stellen hoge eisen aan de medewerkers, opleidingen en 
onderzoeksprogramma’s van de RUG. De RUG blijft in gesprek met het werkveld door het 
functioneren van de Raden van Advies en bevordert daarnaast het ontstaan en functioneren van 
alumniverenigingen (per opleiding) en alumnikringen (naar woonplaats van alumni, zowel nationaal 
als internationaal). Vanuit de Intentions on Internationalisation wordt gewerkt aan een grotere 
mobiliteit onder staf en studenten. 
 
De RUG blijft gericht op ontwikkeling van het eigen onderwijs en onderzoek en de afstemming op de 
maatschappelijke veranderingen. Voor het afstemmen van haar onderwijs op maatschappelijke 
ontwikkelingen, zal de RUG onder meer haar huidige netwerk inzetten en haar netwerk uitbreiden 
(Intentions on Internationalisation, 2016).  
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De RUG participeert in verschillende regionale, nationale en internationale 
samenwerkingsverbanden, waardoor tijdig gereageerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen en 
daarnaast afstemming kan plaatsvinden met externe stakeholders.  
De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn: 
- het Akkoord van Groningen, een samenwerking tussen de RUG, het UMCG, de Hanzehogeschool 

en de gemeente. De maatschappelijke thema’s waarop de (instellingen in de) stad Groningen 
zich richt zijn Energy, Healthy Ageing en Sustainability; 

- de VSNU, het samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten; 
- de U4, hierin participeren de RUG en de universiteiten van Gent, Göttingen en Uppsala; 
- de Coïmbragroep; een overleg van 40 klassieke Europese universiteiten; 
- De Guild, een samenwerkingsverband van 20 Europese research-universiteiten. 
 
Verder werkt de RUG aan de oprichting van een branch campus in China, in samenwerking met de 
Chinese Agricultural University, Yantai. 

Blijvende aandacht voor maatschappelijke impact 
Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen bieden kansen, maar vormen soms ook een 
bedreiging. Het aantal Nederlandse jongeren neemt niet toe en zal in het Noorden naar verwachting 
dalen. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan hoger onderwijs onder jongeren – zowel nationaal als 
internationaal – toe.  
 
Het overheidsbeleid, op nationaal en Europees niveau, is tevens van grote invloed op de 
ontwikkelmogelijkheden van de instelling. Dit geldt zowel voor financiële prikkels die de 
onderwijskeuzes en gedragingen van jongeren beïnvloeden, zoals de bekostiging van studerenden en 
gediplomeerden in het wetenschappelijk onderwijs, als voor de perspectieven op wetenschappelijk 
onderzoek.  
 
Gezien de verwevenheid van onderwijs en onderzoek is het essentieel dat de RUG zich kan blijven 
ontwikkelen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. In de Europese context met een 
historisch gegroeide rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, zullen Europese en nationale 
subsidies voor onderzoeksprogramma’s onontbeerlijk zijn en gezien de maatschappelijke 
vraagstukken van de toekomst zelfs uitermate noodzakelijk. Toponderzoek betekent 
toponderzoekers en het beleid van de RUG is er nadrukkelijk op gericht de eigen vooraanstaande 
onderzoekers een belangrijke rol te geven in het onderwijs. 
 
De RUG wil tot slot een prestigieuze universiteit blijven. Het streven naar een vaste positie in de 
mondiale top 100, de samenwerking met Yantai en de talloze netwerken waarin RUG-bestuurders en 
wetenschappers functioneren zijn daarvoor goede, maar ook noodzakelijke voorwaarden. 
 

Sterke punten  
 Om de onderwijskwaliteit van haar opleidingen te kunnen garanderen werkt de RUG vanuit 

het RUG Kwaliteitszorgprotocol. Door het stellen van doelen, uitvoeringsplannen, 
terugkoppeling op de resultaten en verdere beleidsacties, is de RUG in staat systematisch te 
werken aan een doorgaande kwaliteitsverbetering. Dit is terug te zien in de afname van het 
aantal hersteltrajecten sinds 2013. Op basis van de interne en externe kwaliteitszorg 
onderneemt de RUG instellingsbrede beleidsacties. 

 De RUG werkt aan een blijvende aansluiting op de arbeidsmarkt door het functioneren van 
de Raden van Advies en door het versterken van het alumni-beleid. De RUG zal daarvoor 
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haar samenwerkingsverbanden gebruiken en uitbouwen. Een meer mondiale maatschappij 
vraagt ook om het uitbouwen van het internationale netwerk en mobiliteit van studenten en 
medewerkers. Vanuit de RUG Intentions on internationalisation wordt hier concreet aan 
gewerkt.  

 Goed onderzoeksgestuurd onderwijs vergt goede onderzoekers die studenten enthousiast 
maken voor hun vakgebied. Het beleid van de RUG is erop gericht goede onderzoekers een 
belangrijke rol te geven in het onderwijs.  

Aandachtspunten 
 Goed personeel is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Gebleken is dat faculteiten, ondanks 

de geboden investeringsruimte, soms moeite hebben tijdig geschikt personeel aan te stellen. 
Hier is een verbeterpunt gesignaleerd. Een meer systematische aanpak van de werving kan 
wellicht tot tijdswinst en minder werkdruk onder docenten leiden.  

 Een ander aandachtspunt is dat de informatievoorziening rondom kwaliteitszorg toegankelijk 
moet zijn voor alle stakeholders. In de voorbereiding op de instellingstoets bleek dat 
verbetermaatregelen naar aanleiding van bestuurlijke overleggen duidelijker 
gecommuniceerd kunnen worden naar de opleidingen. Een terugkoppeling komt veelal niet 
verder dan de faculteitsraad.  

 De structurele evaluatie van RUG-brede thema’s kan daarnaast nog beter verankerd worden 
in het Kwaliteitszorgprotocol. In het licht van een verdergaande internationalisering van de 
arbeidsmarkt, blijft het verankeren van het onderwerp Employability in de kwaliteitszorg op 
faculteits- en opleidingsniveau een aandachtspunt.   

 
Uitgaande van haar missie en onderwijsvisie, zal de universiteit voor een blijvende talentontwikkeling 
doorgaan met investeren in de scholing van medewerkers, een uitdagende leeromgeving voor 
(internationale) studenten en een goede infrastructuur. Voor een goede aansluiting op de (mondiale) 
arbeidsmarkt zal de universiteit in gesprek blijven met haar maatschappelijke partners. 
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