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In dit boek wordt verslag gedaan van een verkennende studie waarin de 
vraag centraal staat naar de aandacht voor het onderwijs op de universi-
teit. Naast een bredere verkenning van deze vraag komen in het bijzonder 
de vragen aan de orde welke beroepsbekwaamheden of beroepsvereisten 
er worden gesteld aan het universitair onderwijspersoneel, welke loop-
baanmogelijkheden er zijn en welke vormen van beloning hierbij worden 
gehanteerd.

Deze verkennende studie bestaat uit drie delen:

In deel 1 wordt in het eerste hoofdstuk op hoofdlijnen de actuele beleids- en 
innovatiecontext aangegeven waar deze vraag uit voortkomt. Hoewel een 
aantal vraagstukken die op dit moment in het actuele hoger onderwijsbe-
leid spelen niet allemaal nieuw is, is er sinds het verschijnen van het advies 
van de Commissie Veerman “Naar een toekomstbestendig hoger onderwijs-
bestel” (OCW, 2010) wel een versnelling in de discussie opgetreden die zijn 
neerslag heeft gekregen in de nota “Kwaliteit in verscheidenheid. Strate-
gische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (OCW, 2011), 
gevolgd door de prestatieafspraken die met de universiteiten zijn gemaakt 
(OCW, 2012). Deze zijn vervolgens op instellingsniveau beoordeeld door de 
Review Commissie Hoger Onderwijs die hierover een eindrapportage heeft 
gepubliceerd in 2012. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op enkele relevante internationa-
le, Europese en Nederlandse beleidsdocumenten over de kwaliteit van het 
onderwijs aan de universiteiten en de mogelijkheden om hierin verbetering 
aan te brengen. Het belang van een hoogwaardige professionaliteit van het 
onderwijspersoneel aan de universiteiten wordt in deze beleidsdocumen-
ten sterk benadrukt. 

Aansluitend beschrijven we in hoofdstuk 3 de meest recente wetenschappe-
lijke studies en discussies waarin de docentprofessionaliteit binnen de uni-
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versiteit centraal staat. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de ‘nieu-
we professionaliteit’ van medewerkers die verbonden zijn aan instellingen 
voor hoger onderwijs, zoals die tussen 1990 en heden gevoerd is door en 
binnen het prestigieuze Amerikaaanse instituut ‘The Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching’.

De beknopte literatuurstudie wordt in hoofstuk 4 aangevuld met de ziens-
wijze van experts op het gebied van het hoger onderwijs, aan wie de cen-
trale vraag is voorgelegd op welke manier de kwaliteit van het universitair 
onderwijspersoneel kan worden verbeterd en welke (verdere) maatregelen 
en initiatieven daarvoor nodig zijn.

In deel 2 worden vijf ‘good practices’ beschreven aan drie Nederlandse uni-
versiteiten en twee buitenlandse universiteiten: de universiteiten van Maas-
tricht, Utrecht en Rotterdam (respectievelijk hoofdstuk 5, 6 en 7), de uni-
versiteit van Londen in het Verenigd Koninkrijk en de universiteit van Lund 
in Zweden (respectievelijk hoofdstuk 8 en 9). Bij deze instellingen is in het 
bijzonder gekeken naar een viertal clusters van vragen. Het betreft vragen 
die gericht zijn op de onderwijsvisie van de universiteit, vragen die verband 
houden met de bekwaamheidseisen die aan het onderwijspersoneel wor-
den gesteld en de loopbaanmogelijkheden die worden geboden, vragen die 
refereren aan het waarderings- en beloningsbeleid en ten slotte vragen met 
betrekking tot de evaluatie van en het onderzoek naar de onderwijskwaliteit 
van de instelling. 

Op basis van de bevindingen in deel 1 en 2 van deze verkennende studie 
wordt in deel 3 een aantal concrete adviezen geformuleerd aan het adres 
van het universiteitsbestuur, de docenten en studenten om de kwaliteit 
van het universitaire onderwijs een verdere impuls te geven. Hoofdstuk 
10 gaat over de onderwijsvisie en de samenhang hiervan met het strate-
gisch beleid, het kwaliteitsbeleid en het personeelsbeleid. In hoofdstuk 11 
wordt de vraag gesteld naar de bekwaamheidseisen van het universitair 
onderwijspersoneel. Aansluitend is in hoofdstuk 12 het waarderings- en 
beloningsbeleid aan de orde. Afrondend komt in hoofdstuk 13 de vraag 
over de evaluatie van en het onderzoek naar de onderwijskwaliteit op de 
universiteit aan bod.
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In de slotparagraaf wordt aandacht gevraagd voor een breder maatschap-
pelijk debat over de kwaliteit van het universitaire onderwijs met het oog-
merk de studenten optimaal uit te dagen tot de ontwikkeling van hun talen-
ten in het belang van henzelf en het kennisland dat Nederland wil zijn.


