
Samenvatting
Informatiedossier Universiteit Leiden
Instellingstoets Kwaliteitszorg

Bij ons leer je de wereld kennen



2 Samenvatting Informatiedossier Universiteit Leiden. Instellingstoets Kwaliteitszorg. 

Inhoudsopgave

Inleiding  ..................................................................................................................................................................  3

Standaard 1: Visie op kwaliteit Onderwijs  ......................................................................................................  4

Standaard 2: Uitvoering beleid  ..........................................................................................................................  6

Standaard 3: Evaluatie en monitoring  ..............................................................................................................  8

Standaard 4: Ontwikkeling en kwaliteitscultuur  ...........................................................................................  10

Wetenswaardigheden Instellingstoets Kwaliteitszorg  ................................................................................  12



3Samenvatting Informatiedossier Universiteit Leiden. Instellingstoets Kwaliteitszorg. 

Inleiding

Universiteit Leiden staat bekend als een van 

Europa’s meest vooraanstaande internationale 

onderzoeksuniversiteiten. Ons onderwijs is nauw 

verweven met ons onderzoek. De universiteit wil 

studenten opleiden tot academische professionals en 

betrokken burgers die internationaal en intercultureel 

vaardig zijn en die een bijdrage kunnen leveren aan de 

uitdagingen waarvoor onze samenleving staat.

Begin januari 2019 neemt de universiteit deel aan 

de instellingstoets Kwaliteitszorg. We vinden het 

vanzelfsprekend om periodiek te laten beoordelen of 

we de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben 

ook behalen. Op deze manier laten we aan de 

buitenwereld zien dat we een universiteit van hoge 

kwaliteit zijn en krijgen we waardevolle aanbevelingen 

om onze organisatie te blijven ontwikkelen. Het 

deelnemen aan de instellingstoets is van belang om 

de opleidingsvisitaties ook in de toekomst via het 

beperkte, minder tijdrovende protocol te kunnen laten 

plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de Instellingstoets hebben we 

een zelfstudie opgesteld voor het accreditatiepanel. 

In de zelfstudie beschrijven we onze visie op 

onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur en geven we 

een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein 

van onderwijs en kwaliteitszorg. Daarnaast beschrijft 

de zelfstudie waar wij zelf nog verbeterpunten zien. 

De zelfstudie is in overleg met het Onderwijsberaad 

en met instemming van de universiteitsraad tot stand 

gekomen. Ook studenten en medewerkers hebben 

hiervoor input geleverd.

Deze samenvatting van de zelfstudie geeft een overzicht 

op hoofdlijnen van de bereikte resultaten en onze 

geïdentificeerde verbeterpunten. 

Instellingstoets Kwaliteitszorg

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een 

periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van 

de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne 

kwaliteitszorg omvat zowel de kwaliteitscultuur 

als het interne systeem van kwaliteitszorg van een 

instelling. Bij deze toets wordt vastgesteld dat het 

interne kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de 

kwaliteitscultuur van de instelling verzekert dat de 

eigen visie op goed onderwijs wordt gerealiseerd. 

Via de Instellingstoets Kwaliteitszorg kunnen wij de 

accreditatie toegekend krijgen voor een periode van zes 

jaar. 

Uitgangspunten 

Vier samenhangende vragen vormen het uitgangspunt 

van de ITK, die zijn vertaald naar vier standaarden 

waarop de kwaliteitstoets wordt afgenomen: 

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. Is er voldoende draagvlak voor de visie 

en het beleid van de instelling ten aanzien van de 

kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt 

hierover voldoende externe en interne afstemming 

plaats? 

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 

onderwijsvisie is adequaat vertaald naar concrete 

beleidsacties en -processen. 

3. Evaluatie en monitoring: De instelling evalueert 

stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met 

betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij 

betrekt zij relevante stakeholders. De instelling 

organiseert effectieve feedback die de realisatie van 

het beleid ondersteunt. Hierbij zet zij passende 

evaluatie- en meetactiviteiten in die bestendig 

verankerd zijn in de instelling. Die instrumenten 

leveren inzichtelijke informatie die bruikbaar is bij 

het formuleren van gewenste kwaliteitsontwikkeling. 

Onderdeel is een transparante werkwijze om risico’s 

te signaleren, te rapporteren en – waar nodig – te 

handelen, gericht op verbeteren.

4. Ontwikkeling: De instelling is gericht op ontwikkeling 

en werkt systematisch aan de verbetering van haar 

onderwijs. Op basis van feedback en reflectie op de 

resultaten zijn doelgerichte maatregelen genomen 

om het beleid of de uitvoering te versterken, te 

verbeteren of bij te stellen. Het ontwikkelbeleid van 

de instelling stimuleert alle betrokkenen om bij te 

dragen aan innovatie en kwaliteitsverbetering. 
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Visie op onderwijs

In 2012 heeft Universiteit Leiden haar onderwijsvisie 

gepresenteerd in de zelfstudie voor de Instellingstoets. 

Sindsdien is de onderwijsvisie verder ontwikkeld en 

met de naam Learning@LeidenUniversity in 2017 

vastgesteld.

Learning@LeidenUniversity is bottom-up, in 

samenspraak met docenten, studenten en bestuurders 

door een breed samengestelde universitaire denktank 

ontwikkeld. Learning@LeidenUniversity is mede 

bepaald door omgevingsfactoren als globalisering en 

internationalisering, technologische ontwikkelingen 

en diversiteit. De onderwijsvisie is uitgewerkt in 

acht ambities die richting geven aan de didactische 

vernieuwing van ons onderwijs en die leidend zijn voor 

het universitaire onderwijsbeleid tot tenminste 2025. 

Aantrekkelijk onderwijsaanbod
Ons onderwijs bestaat uit een ruim en aantrekkelijk 

onderwijsaanbod in een groot aantal vakgebieden. 

Studenten hebben de mogelijkheid om daarbinnen 

eigen keuzes te maken en hun talenten te ontwikkelen 

door te kiezen voor specialisaties, minoren, 

honoursaanbod of een verblijf in het buitenland.

 

Standaard 1: Visie op kwaliteit Onderwijs

De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend 
beleid gericht op de kwaliteitszorg van haar onderwijs.

VERWEVENHEID 
ONDERZOEK EN 

ONDERWIJS

VAARDIGHEDEN

FLEXIBELE LEERROUTESACTIVEREND 
ONDERWIJS

ORIËNTATIE 
ARBEIDSMARKT

INTERNATIONALISERING 
EN DIVERSITEIT

TECHNOLOGIE 
IN ONDERWIJS

BETROKKENHEID 
BIJ SAMENLEVING
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Actieve en betrokken studenten
Wij verwachten van onze studenten dat zij, naast 

een passende vooropleiding en een brede algemene 

ontwikkeling, de attitude en motivatie hebben om 

de studie tot een succes te maken. Dit betekent dat 

zij tijd en energie moeten steken in de studie, de 

ambitie hebben om in een redelijke tijd af te studeren 

en dat zij, zo mogelijk, verder en dieper willen gaan 

dan de verplichte stof. Zij tonen daarnaast een 

brede belangstelling en zijn bereid om activiteiten 

te ontwikkelen naast de studie, bijvoorbeeld in 

studentenorganisaties of studieverenigingen. 

Van onze kant spannen wij ons in om hen in staat te 

stellen hun ambities te verwezenlijken via het Leids 

Studiesysteem, het systeem van studiebegeleiding,  

en betrekken we studenten op alle niveaus bij het 

ontwikkelen van ons (onderwijs)beleid.

Inspirerende en professionele docenten
In aansluiting op onze kernwaarde verwevenheid van 

onderwijs en onderzoek is binnen onze universiteit 

de combinatiefunctie van docent en onderzoeker 

uitgangspunt voor het loopbaanbeleid.

Docenten zijn bij uitstek vakinhoudelijk deskundig en 

bevlogen om hun vak over te dragen. De staf beschikt 

over kennis van en ervaring met diverse onderwijs- 

en toetsvormen, inclusief de mogelijkheden die ICT 

biedt. Van onze docenten verwachten wij dat zij zich 

regelmatig bijscholen, in staat zijn in teamverband 

samen te werken met collega’s en studenten, en 

betrokkenheid tonen bij de organisatie. 

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een combinatie van een in de 

organisatie verankerde kwaliteitscultuur en goed 

werkende systemen en processen. In de kwaliteitszorg 

is kennisdeling – het leren van elkaar – een steeds 

belangrijker element geworden van de universitaire 

manier van werken. Een positieve benadering staat 

voorop: wat kunnen docenten, studenten, opleidingen 

en faculteiten doen om het onderwijs beter te maken 

en op welke wijze kan het college van bestuur dit 

ondersteunen?

De centrale uitgangspunten die de universiteit heeft 

geformuleerd voor de kwaliteitszorg onderwijs zijn: 

•	 Docenten en studenten in de lead (‘eigenaarschap’). 

•	 Prioriteit voor verbeteren boven verantwoorden.

•	 Terugdringen van administratieve lasten.

Conclusie en reflectie

Sterke punten
 • In alle opleidingen van de universiteit is sprake 

van stevige verwevenheid tussen onderwijs en 

onderzoek. 

 • De universiteit kiest voor een breed 

opleidingsaanbod in de domeinen alfa, gamma, 

bèta en geneeskunde, met daarnaast ook 

unieke opleidingen of specialisaties die haar 

onderzoeksexpertise reflecteren en die studenten 

de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen en 

eigen keuzes te maken. 

 • Internationalisering is speerpunt van de universiteit 

vanuit de visie dat juist diverse kenmerken van 

medewerkers en studenten bijdragen aan de 

kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. De 

universiteit participeert actief in internationale, 

interuniversitaire netwerken.

De onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity is 

ontwikkeld en de komende jaren zal veel aandacht 

uitgaan naar de implementatie hiervan. De ontwikkelde 

onderwijsvisie sluit aan bij de verschuiving en focus 

van het thema Studiesucces (kwantitatief) naar het 

thema Didactische Innovatie (kwalitatief). Daarnaast 

zal de Universiteit zich richten op optimalisering 

van het kwaliteitszorgsysteem. De onderwijsvisie is 

geconcretiseerd in acht open geformuleerde ambities, 

waarbinnen ruimte is voor faculteiten om deze in te 

vullen en om eigen prioriteiten te stellen. 



6 Samenvatting Informatiedossier Universiteit Leiden. Instellingstoets Kwaliteitszorg. 

In de periode 2013-2018 is veel aandacht uitgegaan 

naar de programma’s ter ondersteuning van de 

prestatieafspraken (studiesucces, Basiskwalificatie 

Onderwijs – BKO – en honours programme), naar 

het toetsbeleid en naar het functioneren van de 

examen- en opleidingscommissies. Het programma 

ICT&Onderwijs en de Leiden University Teachers’ 

Academy zijn instrumenteel geweest in het aanjagen 

van vernieuwingen in het onderwijs. 

Overzicht behaalde resultaten

We hebben de afgelopen jaren onze onderwijsvisie 

in concrete maatregelen uitgewerkt en bestaande 

initiatieven voortgezet. Op vele terreinen zijn resultaten 

behaald. 

Onderwijs
 • De Onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity  is 

uitgewerkt en vastgesteld.

 • Publicatie van de Teaching and Learning Guide: 

webbased gids met tips en best practices voor 

docenten en studenten om concreet uitvoering te 

geven aan de ambities van de onderwijsvisie).

 • Binnen het ICTO-innovatieprogramma zijn 

23 moocs en 13 spocs ontwikkeld, blended 

learning is ingevoerd bij een aantal opleidingen, 

experimenten met virtual exchange en virtual reality 

zijn gestart.

 • Project Arbeidsmarktoriëntatie is gestart bij 

19 pilotopleidingen.

 • In het project Arbeidsmarktoriëntatie zijn de Career 

Services en de LU Career Zone ontwikkeld.

 • Het Honoursonderwijs is uitgebreid.

 • Internationalisering: de sociale en academische 

integratie van internationale studenten is verbeterd 

(International Student Experience).

 • Internationalisering: de international classroom 

draagt bij aan de interculturele competenties van de 

studenten.

Onderwijsaanbod
 • Nieuwe opleidingen gestart: International Studies, 

Security Studies, Urban studies, Master Farmacie.

 • Internationale Engelstalige tracks gestart: 

Psychologie, Wijsbegeerte, Archeologie, 

Taalwetenschap.

 • Advanced Masters Rechtsgeleerdheid uitgebreid 

(onbekostigd aanbod).

Studenten
 • Studiesucces verbeterd en uitval verminderd.

 • Studievoorzieningen in Den Haag uitgebreid.

 • Studiebegeleidingsaanbod voor internationale 

studenten verbeterd.

 • Betrokkenheid studenten versterkt: oprichting LUS, 

scholing OC’s, respons NSE verhoogd.

Docenten
 • Bijna 90% van de staf heeft de BKO.

 • Teachers Academy opgericht: 29 fellows voeren een 

innovatief project uit.

 • Programma scholing en uitwisseling 

examencommissies.

 • Pilot SKO afgerond, BKO-peerreview uitgevoerd. 

Conclusie en reflectie

Sterke punten 
 • Interfacultaire samenwerking leidde de 

afgelopen jaren tot vergroting van het multi- en 

interdisciplinaire onderwijsaanbod. 

 • De universiteit is sterk verbonden met de steden 

waar zij gevestigd is: de stadscampus Leiden draagt 

sterk bij aan de studiebeleving van studenten, en 

in samenwerking met de gemeente Den Haag is de 

Haagse Campus uitgegroeid tot een campus van 

betekenis. 

 • De universiteit heeft door middel van een ambitieus 

programma Studiesucces, de resultaten blijvend 

verbeterd. Minder studenten vallen uit, meer 

studenten ronden hun bacheloropleiding binnen 

vier jaar af en halen het maximale uit hun studie. 

 • Het aantal docenten met een Basiskwalificatie 

Onderwijs (BKO) bedraagt circa 90%.

Standaard 2: Uitvoering beleid

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.
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Verbeterpunten 
 • Permanente docentprofessionalisering na de BKO 

moet verder ontwikkeld worden. De realisatie van 

onderwijscarrières en bevordering van excellente 

docenten naar UHD-niveau is nog niet breed 

ontwikkeld. 

 • Om de aandacht van (nieuwe) docenten 

en examencommissies vast te houden 

moet de geïntensiveerde aandacht voor de 

kwaliteit van toetsing worden gehandhaafd 

en scholingsactiviteiten voor docenten en 

examencommissies worden voortgezet. 

 • Wij zijn een actieve en innovatieve universiteit, waar 

veel ruimte is voor het eigen initiatief van docenten, 

studenten en opleidingen. De afgelopen jaren zijn 

interessante nieuwe opleidingen en specialisaties 

ontwikkeld en heeft de internationalisering vlucht 

genomen. Onze Campus Den Haag is verder 

ontwikkeld en gegroeid naar bijna 5.000 studenten.

Er is ondanks de werkdruk veel energie bij docenten 

om het onderwijs te verbeteren. We zien dat er 

concrete resultaten worden bereikt. De afgelopen 

jaren is er veel aandacht geweest voor het verhogen 

van studiesucces, het ontwikkelen van Honours 

onderwijs en BKO-certificering voor docenten. 

Onderwerpen die blijvende aandacht vragen zijn het 

belang en waardering van onderwijsprestaties bij 

docenten, de kwaliteit van toetsing, de voorzieningen 

in Den Haag en voor internationale studenten. Het 

project Arbeidsmarktvoorbereiding, het ICTO-

innovatieprogramma en  het werkprogramma 

Internationalisering worden voortgezet in het licht van 

de ambities van Learning@LeidenUniversity.
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Het verbeterbeleid van de Universiteit Leiden is volgens 

het plan-do-check-act-principe georganiseerd en 

bestaat uit drie kwaliteitszorgcirkels. Het hart van de 

kwaliteitszorg is de opleiding. De faculteit vormt de 

tweede cirkel: zij houdt toezicht op de kwaliteit van 

de opleidingsprogramma’s, verdeelt de personele en 

financiële middelen, ontwikkelt eigen beleid en vertaalt 

universitair beleid naar haar opleidingen. De buitenste 

cirkel is het universitaire niveau: zij is verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de universitaire visie en 

beleid, ontwikkelt instrumenten voor implementatie en 

monitoring, bewaakt de afspraken met de faculteiten 

Standaard 3: Evaluatie en monitoring

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

en zorgt voor een gezonde financiële positie van de 

instelling. Elk van de drie niveaus – opleiding, faculteit, 

universiteit – moet ruimte hebben om zijn specifieke 

taak en verantwoordelijkheid in te vullen. 

De overleggen in de onderwijskolom (onderwijsberaad 

en ambtelijk onderwijsberaad) vormen een andere 

belangrijke verbinding tussen de cirkels.

Monitoringsinstrumenten

Voor het evalueren en monitoren van het onderwijs 

gebruiken we de volgende instrumenten:

Universiteit

Faculteit

Opleiding

Bes
tu

ursa
fsp

rak
en

Bes
tu

urlij
k o

ve
rle

g

Vas
tst

ell
ing gew

ijz
igd of n

ieu
w bele

id

Te
rugko

ppeli
ng op

oplei
dingsja

arv
ers

lag
en

Exe
cu

tiv
e s

ummary

Plan
nen

 nieu
w bele

id

Oplei
dingsja

arv
ers

lag

Vers
lag

 ex
am

en
co

mmiss
ie

Verb
ete

rag
en

da

Onderwijsbeleid

Internationalisering

Personeelsbeleid

Financieel beleid

Bestuursafspraken

Facultair onderwijs-

personeels- en middelenbeleid

OER
Toetsbeleid

Bepalen streefcijfers

Onderwijsprogramma

incl. eindtermen,

toetsing en roostering

Managementrapportages

Bestuursmonitor

Resultaten van enquêtes

Instroom en rendementen

Informatie uit universitaire en

facultaire enquêtes

Studieresultaten

Cursus- en vakevaluaties

Info stafbijeenkomsten

Kwaliteitscontrole toetsen

Opleidingsjaarkaarten

Externe oordelen

Uitv
oeri

ng unive
rsi

tai
r o

nderw
ijs

bele
id

M
iddele

nto
ew

ijz
ing

Organ
isa

tie
 ex

ce
lle

ntie
onderw

ijs
 

Unive
rsi

tai
re 

vo
orzi

en
ingen

Uitv
oeri

ng fa
cu

lta
ir o

nderw
ijs

bele
id

Bew
ak

ing R&O-cy
clu

s

Uitv
oeri

ng BKO

Uitv
oeri

ng

onderw
ijs

program
ma

Oplei
dingssp

ec
i�e

ke

vo
orzi

en
ingen

A P
C D



9Samenvatting Informatiedossier Universiteit Leiden. Instellingstoets Kwaliteitszorg. 

 • Cursus- en curriculumevaluaties.

 • NSE en NAE-gegevens.

 • Opleidingskaart.

 • Opleidingsjaarverslagen.

 • Midterm reviews van opleidingen.

 • Opleidingsvisitaties en plan van aanpak/bestuurlijke 

hantering.

 • Facultaire onderwijsagenda.

 • Bestuursmonitor en bestuursafspraken.

Overleg en kennisdeling

Onze faculteiten zijn zeer verschillend in aard en 

omvang. De wijze waarop de bestuurlijke cyclus 

is vormgegeven is dan ook zeer verschillend. In 

alle faculteiten is overleg georganiseerd tussen het 

faculteitsbestuur en de instituten, geflankeerd met 

bilaterale informele overleggen. Het college van 

bestuur heeft twee keer per jaar overleg met de 

faculteitsbesturen. Daarnaast vindt afstemmingsoverleg 

plaats in het bestuursberaad en het onderwijsberaad. 

Deze universiteitsbrede overleggen zijn een belangrijk 

om afstemming en een gezamenlijke visie te borgen.

Hoewel kennisdeling strikt genomen geen 

kwaliteitszorginstrument is, is dit een belangrijk 

speerpunt om te zorgen dat beleidsdoelstellingen 

gehaald kunnen worden.

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren is de aandacht uitgegaan naar 

het handhaven en optimaliseren van het systeem van 

kwaliteitszorg. Dat heeft tot de volgende resultaten 

geleid:

 • De vakevaluaties zijn verbeterd en van een 

aantal uniforme vragen voorzien die onderlinge 

vergelijking mogelijk maken.

 • De informatie over en de analyse van de NSE voor 

opleidingen is verbeterd.

 • Het opleidingsjaarverslag is beter toegesneden op de 

doelstellingen van de onderwijsvisie.

 • De midterm reviews worden standaard uitgevoerd.

 • Na elke visitatie en midterm review wordt een plan 

van aanpak opgesteld.

 • Training en ondersteuning opleidingscommissie 

ontwikkeld

 • De bestuursafspraken zijn vernieuwd.

 • De kennisdeling is versterkt via netwerkvorming

 • Leids Universitair Studentenplatform opgericht

De basis van onze kwaliteitszorg ligt meer in het 

ondersteunen van de kwaliteitscultuur dan in 

regels en documenten. De afgelopen jaren zijn veel 

beleidsinitiatieven ontwikkeld en ging de bestuurlijke 

aandacht in de kwaliteitszorgcyclus vooral naar de 

ontwikkeling van de opleidingsplannen. We constateren 

dat de implementatie en de evaluatie van beleid 

daardoor minder aandacht heeft gekregen dan ze 

verdienen. 

Conclusie en reflectie

Sterke punten 
 • Het kwaliteitszorgsysteem is helder beschreven en 

wordt systematisch uitgevoerd. 

 • Studenten zijn zichtbaar vertegenwoordigd en 

praten mee in alle bestuurslagen: zij hebben zitting 

in opleidingsbesturen en faculteitsbesturen; de 

studentleden van de opleidingscommissies worden 

goed voorbereid op taak. 

 • De universiteit participeert actief in internationale 

en interuniversitaire netwerken.

 • Opleidingen nodigen voor de midterm review 

standaard experts of stakeholders van buiten 

Leiden uit voor een kritische beschouwing van de 

onderwijskwaliteit.

Verbeterpunten
 • Ondanks de sterke kwaliteitscultuur en sterke 

studentbetrokkenheid, moet de universiteit meer 

investeren in de terugkoppeling/communicatie van 

evaluatieresultaten, zodat onderwijsverbeteringen 

bij de brede studentengemeenschap beter zichtbaar 

worden. 

 • Er is meer aandacht nodig voor beleidsmonitoring, 

evaluatie en handhaving van vastgesteld beleid. 

Beleidsdoelstellingen kunnen meer SMART 

geformuleerd worden.

De kwaliteitszorg heeft zich gericht op de verbetering 

en handhaving van het systeem (consolidatie en 

administratie). We willen het systeem nu verder 

ontwikkelen om de monitoring van strategische 

projecten beter te verankeren in de reguliere 

kwaliteitszorg. Belangrijk is bijvoorbeeld om meer 

aandacht te besteden aan de implementatie en 

evaluatie van beleid en om de terugkoppeling van 

evaluatieresultaten naar de studenten te verbeteren 

en. Uitgangspunt is het inhoudelijke collegiale gesprek 

uitgaande van vertrouwen en eigenaarschap van de 

opleidingen. 
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In deze standaard beschrijven wij de universitaire 

ambities op het terrein van onderwijskwaliteit en 

onderwijsbeleid en de wijze waarop wij deze willen 

realiseren: de Leidse aanpak. De Universiteit Leiden 

kent een sterke kwaliteitscultuur en steekt veel 

energie in onderwijsinnovatie. De wijze waarop het 

college van bestuur sturing geeft aan het universitaire 

onderwijsbeleid is erop gericht bij te dragen aan de 

verdere ontwikkeling daarvan.

De Leidse aanpak

In een organisatie met een decentraal besturingsmodel 

zoals wij hebben, vragen veranderingsprocessen om 

een passende aanpak. Bij het inrichten van nieuwe 

projecten en initiatieven kiest het college van bestuur 

voor een opzet die zorgt voor een integrale aanpak 

met goede verbindingen tussen opleiding, faculteit en 

instelling en tussen uitvoering en beleid. Het is niet de 

bedoeling om vanuit de instelling programma’s tot in 

detail in te vullen, wel om heldere kaders uit te zetten 

en te komen tot verdere synergie, harmonisering en 

afstemming.

Onderlinge uitwisseling van expertise is een belangrijk 

onderdeel van onze kwaliteitscultuur: dit inspireert, 

het zorgt voor synergie van initiatieven en leidt tot 

betere ideeën voor de ontwikkeling en verbetering 

van opleidingen. Als resultaat van de instellingsaudit 

2013 is gericht gewerkt aan het uitbreiden en creëren 

van horizontale overleggen waarin uitwisseling van 

informatie, deskundigheid en ervaring centraal staan. 

Deze aanpak is bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 

de programma’s Onderwijsvisie en Harmonisatie 

Onderwijslogistiek expliciet gehanteerd.

Ambities voor de Toekomst

Het college van bestuur bundelt het onderwijsbeleid in 

twee grote strategische programma’s: Implementatie 

Onderwijsvisie en Harmonisatie Onderwijslogistiek

Implementatie Onderwijsvisie
Het programma Implementatie Onderwijsvisie 

Learning@LeidenUniversity is leidend voor het 

universitaire onderwijsbeleid en vernieuwing tot 2025. 

Hieronder vallen ook de projecten: 

 • Arbeidsmarktvoorbereiding.

 • Internationalisering.

 • ICT&Onderwijs.

 • Kwaliteitsafspraken.

Harmonisatie onderwijslogistiek
Het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek en 

de inrichting van het nieuwe Learning Management 

Systeem (LMS) zijn gericht op de randvoorwaarden 

die nodig zijn om studenten beter te ondersteunen 

bij hun studie en bij het inrichten van flexibele 

leerwegen. Het streven is de keuzemogelijkheden voor 

studenten te vergroten door meer harmonisatie van de 

onderwijsprocessen en de universitaire organisatie.

Overige beleidsontwikkelingen 

Docentprofessionalisering
Docentprofessionalisering blijft hoog op de agenda 

van de universiteit staan. Om tegemoet te komen 

aan de behoefte aan permanente professionalisering 

van de wetenschappelijke staf wordt, flankerend aan 

de implementatie van de onderwijsvisie Learning@

Leidenuniversity, gewerkt aan de uitbreiding van het 

scholingsaanbod voor docenten.

Ontwikkeling Haagse Campus
Met de Haagse Hogeschool werken we in Den Haag 

samen om studentenvoorzieningen op het gebied 

van sport, cultuur en huisvesting te versterken. 

Ook wordt op opleidingsniveau gekeken naar 

doorstroommogelijkheden voor studenten met een 

bachelor van de Haagse Hogeschool naar relevante 

masteropleidingen van de universiteit in Den Haag of 

Leiden. De ervaringen in Den Haag met opleidingen 

die veel internationale studenten trekken, zijn van 

grote waarde bij de ontwikkeling van de begeleiding 

van internationale studenten en de ontwikkeling 

van inclusieve, international classrooms elders in de 

universiteit.

Standaard 4: Ontwikkeling en kwaliteitscultuur 

De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar 
onderwijs.
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Student Services
De universiteit richt zich de komende periode op 

het stroomlijnen van de logistieke organisatie voor 

studenten en op de implementatie van het nieuwe 

Learning Management Systeem en op een betere 

afstemming tussen de verschillende vormen van 

dienstverlening aan studenten. 

Doorontwikkeling kwaliteitszorg
Voor de nabije toekomst willen we het systeem 

effectiever maken en de inhoudelijke monitoring 

(gesprek en verbeterfunctie) versterken. De 

instrumenten van kwaliteitszorg worden aangepast 

om de aansluiting met de ontwikkelagenda van de 

onderwijsvisie expliciet te maken. De volgende stap 

is daarom om de instrumenten van kwaliteitszorg, 

zoals de opleidingsjaarverslagen, meer in te zetten 

voor het inhoudelijk gesprek (gericht op verbetering 

en beleidsmonitoring) in de faculteiten en tussen 

faculteiten en het college.

Conclusie en reflectie

Sterke punten
 • Door de decentrale structuur en de aandacht 

voor het creëren van draagvlak voelen docenten 

en ondersteuners zich meer ‘eigenaar’ van het 

onderwijs. 

 • De geactualiseerde onderwijsvisie is ingebed in een 

innovatieve onderwijscultuur waarin groeiende 

waardering bestaat voor het ‘leren van elkaar’ tussen 

de faculteiten.

Verbeterpunten 
 • Er bestaan veel initiatieven voor 

onderwijsvernieuwing. Het beter prioriteren, 

bundelen en schalen van de initiatieven, en een 

grotere nadruk op de uitvoering en monitoring van 

de projecten zou de effectiviteit en impact ervan 

kunnen vergroten. 

 • Afstemming en harmonisatie van beleid zijn 

nodig om studenten voldoende flexibiliteit in hun 

leerwegen te bieden en om faculteit-overstijgende 

initiatieven te ondersteunen. Om dit te realiseren 

ligt de komende tijd de prioriteit bij harmonisatie 

van (administratieve) processen. 

 • Hoge ervaren werkdruk (door groeiende 

studentenaantallen, aanvraagdruk 

onderzoeksprojecten, complexere verantwoording) 

kan leiden tot minder veranderingsgezindheid.

We constateren dat er overal in de universiteit veel 

initatieven zijn, maar dat er ook een grote beleidsdrukte 

en een hoge werkdruk wordt ervaren. De grootste 

uitdaging is om voldoende tijd en energie te creëren 

voor medewerkers om structureel te werken aan 

onderwijsverbetering en vernieuwing naast de 

reguliere onderwijstaken. Om te komen tot meer 

prioritering en overzicht heeft het college van bestuur 

initiatieven gebundeld in twee brede de programma’s: 

Implementatie Learning@LeidenUniversity en 

Harmonisatie Onderwijslogistiek. Expertise-

uitwisseling en harmonisering zijn hierin de centrale 

uitgangspunten. 

Het geheel overziend hebben we gezamenlijk veel 

bereikt, maar is er ook nog veel te doen. We zijn trots 

op de actieve en innovatieve houding van onze staf 

en de verankerde kwaliteitscultuur: een academische 

gemeenschap in de ware zin des woords.



12 Samenvatting Informatiedossier Universiteit Leiden. Instellingstoets Kwaliteitszorg. 

Uitvoering Instellingstoets Kwaliteitszorg

De organisatie die de Instellingstoets Kwaliteitszorg 

uitvoert, is de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 

Organisatie (NVAO). De NVAO is een zelfstandig 

bestuursorgaan dat in opdracht van het ministerie 

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hoger- en 

wetenschappelijk onderwijsinstellingen versterkt in 

hun kwaliteitscultuur. Gedurende een cyclus van 6 jaar, 

bezoeken zij alle onderwijsinstellingen in Nederland en 

toetsen in welke mate de onderwijsinstelling voldoet 

aan de kwaliteitseisen. 

Accreditatie in 2013

De eerste keer dat we deelnamen aan de Instellingstoets 

was in 2013. We zijn destijds succesvol beoordeeld 

en zijn aan de slag gegaan met de verbeterpunten. 

Eén van de meest in het oog springende resultaten 

is de geactualiseerde onderwijsvisie Learning@

LeidenUniversity, die we begin 2017 hebben vastgesteld.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg 2019 maakt 

zichtbaar in hoeverre wij onszelf ten opzichte van 

2013 ontwikkeld hebben en waar de komende zes jaar 

verbeterpunten liggen. 

Data en programma voor 2019

De Instellingstoets Kwaliteitszorg bestaat uit twee 

onderdelen: een verkennend onderzoek op 22 en 

23 januari 2019 en een verdiepend onderzoek op 20, 21 

en 22 februari 2019.

Tijdens het verkennend onderzoek op 22 en 23 januari 

2019 worden we bevraagd op de vier standaarden 

(zie paragraaf ‘Instellingstoets Kwaliteitszorg’) 

aan de hand van de zelfstudie. We kunnen zelf 

aangeven welke personen (deelnemers) vanuit de 

universiteit deelnemen aan de gesprekken. De groep 

deelnemers bestaat uit bestuurders (vice) decanen, 

onderwijsdirecteuren), docenten en studenten. Zij 

zullen in gemengde delegaties bevraagd worden. 

Daarnaast spreekt het panel apart met een groep 

docenten, een groep studenten en vertegenwoordigers 

van de medezeggenschap.

Het programma van het verdiepend bezoek, de 

zogeheten trails, wordt vastgesteld op basis van de 

bevindingen tijdens het verkennend onderzoek. 

Vanaf 24 januari 2019 kunnen we het programma 

voor het verdiepend bezoek concreet invullen voor de 

faculteiten, onderwerpen, deelnemers en benodigde 

documentatie. 

Meer informatie en contact

Meer informatie over de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatie Organisatie (NVAO) is te vinden op de 

website van de NVAO: www.nvao.net.

Voor meer informatie over de Instellingstoets 

Kwaliteitszorg Leiden 2019, neem contact op met: 

Marjolein Boessenkool, beleidsmedewerker Onderwijs, 

telefoon: tel: +31 71 527 1401, 

e-mail: ITK@BB.leidenuniv.nl. 

Wetenswaardigheden Instellingstoets Kwaliteitszorg


